
ESTADO DA BAHIA  

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida 
Gabinete do Prefeito 

______________________________________________________________________ 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO Nº 001/2016 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 

legais, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do Edital de Inscrição Nº001/2016, publicado em 15/02/2016, 

conforme as seguintes determinações: 

1. Prorrogar as inscrições até o dia 06 de março de 2016. 

2. RETIFICAR o Item 2.1 Quadro de Vagas 

a)  Cargo de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I, ONDE SE LÊ_ Pré Requisito Diploma de 

conclusão de curso de graduação de Nível Superior em pedagogia devidamente registrado, 

fornecido por Instituição de Ensino Superior credenciada pelo Ministério da Educação e inscrição 

no Órgão de Classe, LEIA- SE Diploma de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em 

Pedagogia e Normal Superior devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino 

Superior credenciada pelo Ministério da Educação. 

b) Cargo de GUARDA MUNICIPAL, ONDE SE LÊ _ Pré Requisito _Fundamental Completo LEIA- SE 

Nível Médio Completo. 

2.b.1 Para estes casos os candidatos efetivamente inscritos com a escolaridade de Nível 

Fundamental, poderão solicitar a Reopção de Cargo, utilizando para tanto o Requerimento 

constante do Anexo I deste Edital de Retificação, o qual deverá ser encaminhado por e-mail 

dirigido a Comissão do Concurso (cpsalinasdamargarida@consultec.com.br) até o dia 6 de 

março de 2016. 

3. Confirmar no Anexo I do Edital N.001/2016 Conteúdo Programático para os Cargos Nível 
Médio/Técnicos. 
 

 - CONTEUDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 Língua Portuguesa 
Compreensão e interpretação de textos informativos, extraídos de livros, revistas, jornais. 

Interpretação de textos verbais, não verbais e mistos: quadrinhos, tiras, outdoors, propagandas, 
anúncios etc. Conhecimentos linguísticos: o nome, seus modificadores e flexões; o verbo e 
flexões; elementos circunstanciais. Palavras relacionais: preposição e conjunção. Estrutura e 
formação de palavras. Oração e seus elementos constituintes. Coordenação e subordinação. 
Equivalência e transformação de estruturas frasais. Sintaxe de concordância e regência. 
Semântica. Sinônimos e antônimos. Acentuação gráfica. Pontuação. Figuras de Linguagem. 
Funções da Linguagem. Coerência e Coesão. 

 

4. Permanecem inalterados os demais itens do Edital. 

Salinas da Margarida, 29 de fevereiro de 2016.  

Prefeito Municipal de Salinas da Margarida 

mailto:cpsalinasdamargarida@consultec.com.br


ESTADO DA BAHIA  

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida 
Gabinete do Prefeito 

______________________________________________________________________ 
 

 

ANEXO I 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA  
CONCURSO PÚBLICO N.001/2016 

 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE OPÇÃO DE CARGO 

-Em observação ao Pré Requisito publicado no item 2. (b) Guarda Municipal                                        

da Retificação do Edital de Abertura de Inscrição Nº 001/2016- 

  

Eu, ________________________________________________________, candidato inscrito no 

CONCURSO PÚBLICO N. 001/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, sob o 

nº de inscrição ___________, documento de identificação nº ____________________, CPF 

nº_____________________ Inscrito pata o Cargo de Guarda Municipal, venho solicitar que seja 

feito a alteração da opção atual para o Cargo__________________________________________. 

 

Assinatura do Requente/Candidato________________________________________________________ 

DATA  

________________________ de ______________________ de 2016. 

 

Parecer da  Consultec. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA  
EDITAL Nº 001/2016 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas 
neste Edital, respaldadas no art. 37, II da Constituição Federal, Art.14, 25 e 97 da Lei Orgânica Municipal e demais disposições atinentes à matéria 
TORNA PÚBLICO a realização do Concurso Público para contratação de pessoal, para provimento efetivo de 238 (duzentos e trinta e oito) Vagas 
para os Cargos conforme Leis Municipais nº 328/2006, 454/2011, Lei 535/2015 e 544/2015 relacionados neste Edital, conforme as seguintes 
determinações. 
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Concurso será realizado sob a responsabilidade da CONSULTEC – Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos Ltda, conforme Contrato 
176/2015, publicado em 15/12/2015 com a supervisão da Comissão do Concurso instituída pela PORTARIA nº 06 de 08 de janeiro de 2016, 
obedecendo às normas do presente Edital, cujo extrato será publicado no Diário Oficial do Município, e a íntegra, no Quadro de Avisos da 
Prefeitura de Salinas da Margarida e nos sites: www.consultec.com.br/ e www.salinasdamargarida.ba.io.org.br.  
1.2 O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) anos, contados a partir da data da Homologação do seu Resultado Final, podendo ser 
prorrogado por igual período, uma única vez, a critério da Administração, por ato expresso do Poder Executivo Municipal. 
1.3 O Concurso Público destina-se ao provimento EFETIVO de Vagas, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, conforme estabelecido no 
QUADRO DE VAGAS constante do item 2.1, deste Edital, bem como das vagas que vierem a vagar ou forem criadas durante o prazo de validade da 
referida Seleção. 
1.4 O Concurso Público será realizado, em todas as suas etapas, nas formas a seguir estabelecidas prioritariamente no Município de Salinas da 
Margarida.  
1.41. 1ª Etapa - Prova Objetiva de Conhecimentos, aplicada a todos os Cargos, além de uma Prova de Redação, essa exclusivamente para os cargos 

de Professor e de Coordenador Pedagógico, ambas de caráter eliminatório e classificatório; 
1.42. 2ª Etapa - Prova de Títulos de caráter classificatório; aplicada exclusivamente para os cargos de Professor e de Coordenador Pedagógico para 

os candidatos não eliminados na Prova de Conhecimentos.  
1.5 As Provas Objetivas serão aplicadas no dia 20 de março de 2016 em locais definidos no Cartão de Convocação disponibilizado no site da 
Consultec www.consultec.com.br em até 5 (cinco) dias antes da sua realização. O Processo será realizado preferencialmente no Município de 
Salinas da Margarida e, caso não tenha vagas suficientes, a aplicação poderá ser realizadas em outras localidades a ser definido pela 
Organizadora. 
1.6 O Conteúdo Programático das Provas Objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital.  
1.7 As Atribuições dos Cargos encontram-se no Anexo II deste Edital.  
1.8 O Cronograma encontra-se no Anexo III deste Edital. 
1.9 A Perícia Médica dos candidatos que se declararem com deficiência serão realizadas na cidade de Salinas da Margarida/BA, sob a 
responsabilidade da Junta Médica Oficial do Município. 
 
2. DOS CARGOS/ Vagas, Local de Atuação, Carga Horária, Pré-requisito e Remuneração   
2.1 Integram o Quadro de Vagas por este item estabelecido, os cargos para as quais será realizado o Concurso Público, o número de vagas, carga 
horária semanal, escolaridade mínima, pré-requisitos e vencimento base inicial. 
 
QUADRO DE CARGOS, NÍVEL DE ESCOLARIDADE E NÚMERO DE VAGAS 
 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  

 
CARGO 

 
NÚMERO DE VAGAS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

 
Nº DE VAGAS 

PARA DEFICIENTES 

 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
C/H 

 
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

28 2 
 

SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO 

40h Fundamental Incompleto 880,00 

MERENDEIRO 19 1 40h Fundamental Incompleto 880,00 

MOTORISTA CLASSE B 01 0 40h Fundamental Completo 880,00 

MOTORISTA CLASSE D 06 0 40h Fundamental Completo 880,00 

 
 

CARGO 
NÚMERO DE VAGAS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA  

Nº DE VAGAS 
PARA DEFICIENTES 

LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
C/H 

 
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

AUXILIAR DE PADEIRO 1 0  
SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 

40h Fundamental Completo 880,00 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

5 0 40h Fundamental Incompleto 
880,00 

MOTORISTA CLASSE B 1 0 40h Fundamental Completo 880,00 

PADEIRO 1 0 40h Fundamental Completo 1.012,04 

 
 

CARGO 
NÚMERO DE VAGAS 

AMPLA CONCORRÊNCIA 
 

Nº DE VAGAS PARA 
DEFICIENTES 

 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
C/H 

 
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

3 0 SECRETARIA 
DE 

ADMINISTRAÇÃO 

40h Fundamental Incompleto 880,00 

MOTORISTA CLASSE B  1 0 40h Fundamental Completo 880,00 

 
 

CARGO 
NÚMERO DE VAGAS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

Nº DE VAGAS PARA 
DEFICIENTES 

LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
C/H 

 
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

5 0 SECRETARIA DE 
SAÚDE 

40h Fundamental Incompleto 880,00 
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MOTORISTA CLASSE D 5 0 40h Fundamental Completo 880,00 

 
 
 
 

 
CARGO 

NÚMERO DE VAGAS 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

Nº DE VAGAS 
PARA DEFICIENTES 

 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
C/H 

 
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

AJUDANTE DE 
MECÂNICO 

1 0  
SECRETARIA 

DE 
INFRAESTRUTURA 

40h Fundamental Completo 880,00 

CARPINTEIRO 1 0 40h Fundamental Completo 1.012,04 

GUARDA MUNICIPAL 3 0 40h Fundamental Completo 904,61 

MECÂNICO DE MÁQUINAS 
PESADAS 

1 0 40h Fundamental Completo 1.256,40 

MECÂNICO DE VEÍCULOS 1 0 40h Fundamental Completo 1.131,32 

MOTORISTA CLASSE D 4 0 40h Fundamental Completo 880,00 

PEDREIRO 1 0 40h Fundamental Incompleto 1.005,12 

 
 

CARGO 
NÚMERO DE VAGAS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

 
Nº DE VAGAS PARA 

DEFICIENTES 

 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

C/H  
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

AGENTE DE LIMPEZA 
URBANA 

47 3  
SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

40h Fundamental Incompleto 880,00 

COVEIRO 4 0 40h Fundamental Incompleto 880,00 

ELETRICISTA 1 0 40h Fundamental Completo 943,62 

 
 CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
CARGO 

NÚMERO DE VAGAS 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

 
Nº DE VAGAS 

PARA DEFICIENTES 

 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
C/H 

 
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

AUXILIAR DE 
CLASSE 

14 1 SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO 

40h Nível Médio 880,00 

SECRETÁRIO ESCOLAR 19 1 40h Nível Médio 880,00 

 
 

CARGO 
NÚMERO DE VAGAS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA  

Nº DE VAGAS 
PARA DEFICIENTES 

 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
C/H 

 
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

6 0 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 

40h Nível Médio 943,70 

 
 

CARGO 
NÚMERO DE 

VAGAS 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
 

 
Nº DE VAGAS 

PARA DEFICIENTES 

 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
C/H 

 
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4 0  
SECRETARIA 

DE 
ADMINISTRAÇÃO 

40h Nível Médio 1.005,12 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 0 40h Nível Médio 943,62 

FISCAL DE OBRAS 1 0 40h Nível Médio 1.005,12 

FISCAL DE TRIBUTOS 1 0 40h Nível Médio 1.005,12 

 
 

CARGO 
 

NÚMERO DE VAGAS 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

 
Nº DE VAGAS 

PARA DEFICIENTES 

 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
C/H 

 
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1 0 SECRETARIA DE 
SAÚDE 

40h Nível Técnico 880,00 

TÉCNICO EM RX 1 0 24h Nível Técnico 1.256,40 

 
 

CARGO 
 

NÚMERO DE 
VAGAS 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

 
Nº DE VAGAS 

PARA DEFICIENTES 

 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
C/H 

 
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

AGENTE DE TRÂNSITO 3 0 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA 

40h Nível Médio 880,00 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
CARGO 

NÚMERO DE 
VAGAS 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

 
Nº DE VAGAS 

PARA DEFICIENTES 

 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
C/H 

 
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

COORDENADOR 
PEDAGOGICO 

9 

 
 
 

0 

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

40h 

Diploma de conclusão de curso 
de graduação de Nível 
Superior em pedagogia 
devidamente registrado, 
fornecido por Instituição de 
Ensino Superior credenciada 
pelo Ministério da Educação e 
inscrição no Órgão de Classe. 

2.249,52 

NUTRICIONISTA 2 

 
 
 
 

0 40h 

Diploma de conclusão de curso 
de graduação de Nível 
Superior em Nutrição, 
devidamente registrado,  
fornecidos por Instituição de 
Ensino Superior credenciada 
pelo Ministério da Educação, e 
inscrição no Conselho Regional 
de Nutricionistas. 

2.465,72 
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PROFESSOR DE  CIÊNCIAS 2 

 
 

0 

20h 

Superior completo com 
licenciatura na área de 
atuação, Diploma, 
devidamente registrado, de 
conclusão de curso de 
graduação de Nível Superior e 
inscrição no Órgão de Classe 
respectivo. 

1.081,63 

PROFESSOR DE  EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

2 

 
 

0 
20h 

Superior completo, com 
licenciatura em educação 
física, Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de 
curso de graduação de Nível 
Superior e inscrição no Órgão 
de Classe respectivo. 

1.081,63 

PROFESSOR           DE             
ENSINO FUNDAMENTAL- I 

09 

 
 

1 

20h 

Diploma de conclusão de curso 
de graduação de Nível 
Superior em pedagogia 
devidamente registrado, 
fornecido por Instituição de 
Ensino Superior credenciada 
pelo Ministério da Educação e 
inscrição no Órgão de Classe. 

1.081,63 

PROFESSOR DE INGLÊS 2 

0 

20h 

Superior completo com 
licenciatura na área de 
atuação, diploma devidamente 
registrado, de conclusão de 
curso de graduação de Nível 
Superior e inscrição no Órgão 
de Classe respectivo. 

1.081,63 

PROFESSOR DE  
MATEMÁTICA 

2 

 
 

0 
20h 

Superior completo com 
licenciatura em matemática, 
Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de 
curso de graduação de Nível 
Superior e inscrição no Órgão 
de Classe respectivo. 

1.081,63 

 
 

CARGO 
NÚMERO DE 

VAGAS 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA  

 
Nº DE VAGAS 

PARA DEFICIENTES 

 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
C/H 

 
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

1 

 
 

0 

 
SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 

30h 

Superior completo Diploma, 
devidamente registrado, de 
conclusão de curso de 
graduação de nível superior 
em Serviço Social, fornecido 
por Instituição de Ensino 
Superior credenciada pelo 
Ministério da Educação e 
inscrição no Conselho Regional 
de Serviço Social. 

2.465,72 

 
PSICOLÓGO 

1 

 
 
 
 

0 
40h 

Superior completo 
Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de 
curso de graduação de nível 
superior em Psicologia, , 
fornecidos por instituição de 
ensino superior credenciada 
pelo Ministério da Educação, e 
inscrição no Conselho  
Regional de Psicologia 

2.233,60 

 

 
CARGO 

NÚMERO DE 
VAGAS 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

 
Nº DE VAGAS 

PARA DEFICIENTES 

 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
C/H 

 
PRÉ- REQUISITOS DO CARGO 

 
VENCIMENTO 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

1 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE 
SAÚDE 

30h 

Diploma de conclusão de curso 
de graduação de nível superior 
em Serviço Social, devidamente 
registrado, fornecido por 
instituição de Ensino Superior 
credenciada pelo Ministério da 
Educação e inscrição no 
Conselho Regional de Serviço 
Social.  

2.465,72 

BIOQUIMICO 

1 

0 20h 

Superior completo, Habilitação 
legal para o exercício da Função 
e inscrição no Conselho da 
Classe. 

2.465,72 

 
ENFERMEIRO PSF 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

0 

40h 

Superior completo, Diploma, 
devidamente registrado, de 
conclusão de curso de 
graduação de Nível Superior em 
Enfermagem, fornecido por 
instituição de Ensino Superior 
credenciada pelo Ministério da 
Educação, e inscrição no 
Conselho Regional de 
Enfermagem. 

3.500,00 
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FARMACEUTICO 

1 

0 40h 

Superior completo, Registro e 
Habilitação legal para o Exercício 
da Função e registro no 
Conselho Regional de Farmácia. 

2.465,72 

FISIOTERAPEUTA 

2 

0 30h 

Superior completo, Registro e 
Habilitação legal para o Exercício 
da Função e registro no 
Conselho Regional de 
Fisioterapia. 

2.233,60 

MEDICO PLANTONISTA 4 0 24h 

Superior completo Diploma, 
devidamente registrado, de 
conclusão de curso de 
graduação de Nível Superior em 
Medicina, e especialização na 
área, fornecidos por instituição 
de Ensino Superior credenciada 
pelo Ministério da Educação, e 
inscrição no Conselho Regional 
de Medicina. 

1.800,00 

MÉDICO PSF 
 
 

3 

 
 
 

0 

40h 

Superior completo. Diploma, 
devidamente registrado, de 
conclusão de curso de 
graduação de Nível Superior em 
Medicina, e especialização na 
área, fornecidos por instituição 
de Ensino Superior credenciada 
pelo Ministério da Educação, e 
inscrição no Conselho Regional 
de Medicina. 

8.100,00 

ODONTOLÓGO 

 
 
 

1  
 
 

0 

40h 

Superior completo. Diploma, 
devidamente registrado, de 
conclusão de curso de 
graduação de Nível Superior e 
Especialização na área, 
fornecidos por instituição de 
Ensino Superior credenciada 
pelo Ministério da Educação e 
inscrição no Conselho Regional 
de Odontologia. 

1.850,74 

PSICOLÓGO 

 
 

1 
 
 
 

0 

40h 

Superior completo. Diploma, 
devidamente registrado, de 
conclusão de curso de 
graduação de Nível Superior em 
Psicologia,, fornecidos por 
instituição de ensino superior 
credenciada pelo Ministério da 
Educação, e inscrição no 
Conselho  Regional de Psicologia 

2.233,60 

 
2.2 Para todos os Cargos, a remuneração mensal será a estabelecida no item 2.1. 
2.3 O Município de Salinas da Margarida não se responsabiliza por disponibilizar ou fornecer transporte e deslocamento para os candidatos 

após a sua nomeação, sendo este de responsabilidade exclusiva de cada candidato. 
2.4 Às pessoas Portadoras de Deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso (CF Art. 37, VII: CE VI e Decreto Federal nº. 
3298 de 20/12/99) desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, conforme quadro de vagas. Os 
interessados deverão observar e atender aos procedimentos determinados para inscrição, previstos no presente Edital.  
2.5 Requisitos básicos para a investidura no Cargo:  
a) ter obtido classificação no Concurso na forma estabelecida neste Edital;  
b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros 
e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do art. 13 do Decreto Federal nº 70.436 de 18 de abril de 1972;  
c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;  
d) estar em pleno gozo e exercício dos direitos políticos;  
e) estar regular com as obrigações eleitorais;  
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada por inspeção médica oficial realizada sob a responsabilidade da 
Consultec.  
g) apresentar os documentos comprobatórios da escolaridade e requisitos constantes no Quadro de Vagas deste edital. 
h) demonstrar possuir idoneidade moral resultante de pesquisa de investigação social aplicada pela Prefeitura, exclusivamente para o Cargo de 
Guarda Municipal. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento de todas as normas e condições estabelecidas para o Concurso Público, contidos nos 
Editais e Comunicados Oficiais, divulgados no Diário Oficial do Município e nos sites www.consultec.com.br/ e 
www.salinasdamargarida.ba.io.org.br e a sua tácita aceitação, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.2 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da inscrição somente após tomar 
conhecimento de todos os requisitos e condições para o Concurso.  
3.3  O candidato se responsabilizará pela fidedignidade das informações prestadas no Formulário de Inscrição, reservando-se à PREFEITURA DE 
Salinas da Margarida e a CONSULTEC o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher esse documento oficial de forma 
completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 
3.4 As inscrições serão realizadas no período de 19 de fevereiro a 03 de março de 2016 no endereço eletrônico: www.consultec.com.br/ 
3.5 As inscrições poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional. 
3.5.1 A prorrogação das inscrições de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos legais, a 
comunicação de prorrogação feita nos endereços eletrônicos www.consultec.com.br/ e no site da Prefeitura www.salinasdamargarida.ba.io.org.br 
3.5.2 Para realizar a inscrição o candidato deverá 
a) acessar o endereço eletrônico www.consultec.com.br e seguir todas as orientações ali contidas; 
b) preencher o Requerimento de Inscrição e enviá-lo via Internet; 
c) imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição, cujo cedente é a PREFEITURA de SALINAS,  efetuar o pagamento da taxa de inscrição 
por meio, exclusivamente, do boleto bancário emitido pelo sistema, em qualquer Agência Bancária dentro do vencimento do boleto; 

http://www.consultec.com.br/
http://www.consultec.com.br/
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d) conferir no site, seção Acompanhamento, 72 horas após a efetivação do pagamento da taxa, se a inscrição foi validada, mediante 
comprovação do recebimento da taxa de inscrição pelo Banco. 
3.5.3  O candidato poderá concorrer a único Cargo, observado, devendo para tanto realizar o pagamento da Taxa de Inscrição correspondente à 
opção desejada, não sendo permitida mudança de opção depois de encaminhado o requerimento de inscrição. 
3.5.4 Ao se inscrever, o candidato deverá indicar, no Requerimento de Inscrição, o código do Cargo para a qual está concorrendo, observando o 
quadro de vagas, item 2.1, constante neste Edital. 
3.5.5 O candidato deverá pagar o boleto bancário referente à taxa de inscrição obrigatória impreterivelmente no dia do seu vencimento sob a 
pena de não ter sua inscrição efetivada; 
3.5.6 Apenas efetuar o pagamento da taxa de inscrição não significa que o candidato se inscreveu. A inscrição somente será acatada após a 
confirmação do pagamento da taxa de inscrição, pela Instituição Bancária à CONSULTEC; 
3.5.7 Agendamentos bancários sem a devida efetivação do pagamento não serão considerados, o que implicará na não efetivação da inscrição; 
3.6 O Valor da taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais) para os Cargos Nível Fundamental, de R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos de 
Nível Médio/Técnico e de R$ 70,00(setenta Reais) para os Cargos de Nível Superior, devendo ser pago com o boleto bancário impresso do site, até 
o dia do vencimento do boleto, sob pena de invalidação da inscrição, caso não seja cumprido o prazo mencionado no referido boleto. 
3.6.1.1 A inscrição efetuada somente será validada após a comprovação do pagamento da taxa da inscrição; 
3.6.1.2 Não será aceita inscrição cuja taxa tenha sido paga por depósito em caixa eletrônico, em conta corrente, por transferência, DOC, ordem 
de pagamento, agendamento de pagamento ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital; 
3.6.1.3 Em nenhuma hipótese será feita devolução da taxa de inscrição, a não ser que o Concurso Público não se realize. Não será aceito pedido 
de isenção de pagamento da taxa de inscrição; 
3.7 Para o preenchimento do Requerimento de Inscrição, o candidato deverá registrar o número do Documento de Identificação com a qual terá 
acesso à sala de Provas. Só será aceito para acesso ao local de Provas a apresentação de Documento Original, não sendo aceitas, cópias, mesmo 
que autenticadas. 
3.7.1 Serão aceitos como documentos de identificação: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias da Segurança, pelas 
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, 
que por Lei Federal valem como documento de identidade, como, Carteira de Trabalho e Previdência Social, (modelo novo) bem como a Carteira 
Nacional de Habilitação (com fotografia), na forma da Lei Federal nº. 9.503, de 23/09/1997. 
3.7.2 No momento da identificação do candidato, antes e durante a realização das Provas, não serão aceitos: 
a) fotocópias de qualquer documento, ainda que autenticadas. 
b) certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de habilitação (modelo antigo), carteiras funcionais sem valor de identidade, protocolos de 
solicitação de documentos, Boletim de Ocorrência, bem como, documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. 
3.8 As informações prestadas no Requerimento de Inscrição via Internet, serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à 
PREFEITURA DE SALINAS DA MARGARIDA o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher esse documento oficial de forma 
completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 
3.9 A PREFEITURA DE SALINAS DA MARGARIDA e a CONSULTEC não se responsabilizarão por inscrições não recebidas por problemas técnicos dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
3.10 O candidato é o único responsável pelos dados apresentados em seu Requerimento de Inscrição, bem como pelo seu preenchimento.  
3.11  O descumprimento das instruções para inscrição via Internet implicará na não validação da inscrição. 
3.12 Não serão aceitas inscrições condicional e/ou extemporânea ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital.  
3.13 Após a transmissão dos dados via Internet não serão aceitos pedidos para alteração de Cargo.  
3.14 Não será aceito pedido de devolução do pagamento do valor da inscrição, ainda que superior ou em duplicidade. 
3.15 A CONSULTEC publicará no seu site as inscrições indeferidas, devendo, o candidato interessado, comprovar a regularidade da sua inscrição, 
24 horas após a publicação, conforme procedimentos divulgados em comunicado no momento da publicação da lista de inscrições indeferidas. 
3.16 Não haverá segunda chamada para realização de provas em qualquer das etapas da realização do Concurso.  
3.17 A CONSULTEC poderá encaminhar ao candidato e-mail de caráter meramente informativo, para o endereço eletrônico fornecido no 
Requerimento de Inscrição, não isentando o candidato de buscar as informações nos locais informados no Edital. O site da CONSULTEC, 
www.consultec.com.br/ será fonte permanente de comunicação de Avisos e Edital, além das publicações no Diário Oficial do Município. 
3.18 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição do candidato desde que sejam identificadas falsidades de declarações e/ou irregularidades 
nas provas ou nos documentos.  
3.19 A PREFEITURA DE SALINAS DA MARGARIDA publicará nos sites as inscrições indeferidas e o candidato terá 24 horas para comprovar a 
regularidade da sua inscrição, enviando por e-mail cpsalinasdamargarida@consultec.com.br o Boleto de Pagamento devidamente quitado.  
3.20 O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas deverá solicitar no Formulário de Inscrição, indicando, 
claramente, quais os recursos especiais necessários.  
3.20.1 A solicitação de atendimento especial mencionada neste Edital deverá ser encaminhada durante o período de inscrição estabelecido neste 
Edital à CONSULTEC/Concurso Público pelo e-mail cpsalinasdamargarida@consultec.com.br. 
3.20.2 O candidato deverá encaminhar junto à sua solicitação de condição especial para realização das provas, Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) atualizado que justifique o atendimento especial solicitado.  
3.20.3 O candidato que não solicitar o atendimento especial dentro do prazo estabelecido, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a 
condição atendida. 
3.20.4 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise da viabilidade e razoabilidade do pedido.  
3.20.5 Durante a realização das provas, a lactante que necessitar poderá amamentar em sala reservada, desde que o requeira, observando os 
procedimentos a seguir, para adoção das providências necessárias:  
3.20.6.1 A lactante deverá solicitar atendimento especial através do Formulário de Inscrição.  
3.20.6.2 Durante o período de realização de provas a criança ficará em ambiente reservado acompanhada de adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata), desde que comunique a Consultec previamente por Requerimento encaminhado pelo e-mail 
cpsalinasdamargarida@consultec.com.br o nome RG e dados do acompanhante.  
3.20.6.3 A candidata deverá apresentar-se, no respectivo horário para o qual foi convocada, com o acompanhante e a criança, não podendo ser 
outro diferente do que foi informado por Requerimento.  
3.20.6.4 Nos horários previstos para amamentação, a lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, acompanhada de um 
fiscal.  
3.20.6.5 Quando da presença da lactante na sala reservada para amamentação ficarão somente a lactante, a criança e um fiscal, sendo vedada a 
permanência de qualquer outra pessoa, inclusive a do adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata).  
3.20.6.6 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.  
3.20.6.7 A falta de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar as provas.  

4. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA  
4.1 As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição 
Federal, no art. 158 da Lei Estadual nº 12.209/2011 e no artigo 37 do Decreto Federal nº 3.298/1999 é assegurado o direito da inscrição no 
presente Concurso Público, desde que a deficiência apresentada seja compatível com as atribuições do cargo em provimento.  
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4.2 Do total de vagas que vierem a ser oferecidas durante o prazo de validade deste Concurso Público, 5% (cinco por cento) serão reservadas às 
pessoas com deficiência, em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 8º da Lei Estadual nº 6.677/1994, bem como às disposições do Decreto 
Federal nº 3.298/1999 e suas alterações.  
4.2.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número 
inteiro subsequente, desde que a fração obtida deste cálculo seja superior a 0,5 (cinco décimos).  
4.2.2 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 
3.298/1999 e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.  
4.2.3 Não obsta a inscrição ou o exercício das atribuições pertinentes ao cargo a utilização de material tecnológico ou habitual.  
4.2.4 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/1999, particularmente em seu 
artigo 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e 
aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para aprovação.  
4.2.5 O atendimento às condições especiais solicitadas para a realização das provas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do 
pedido.  
No ato da inscrição, o candidato deverá declarar ser pessoa com deficiência, especificá-la e indicar se deseja concorrer às vagas reservadas. Para 
tanto, deverá encaminhar, durante o período estabelecido à CONSULTEC/Concurso Público, pelo e-mail cpsalinasdamargarida@consultec.com.br 
os documentos a seguir Digitalizados:  
a) Laudo Médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da 
deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão; anexando ao Laudo Médico as 
informações como: nome completo, número do documento de identidade (RG), número do CPF, nome do Concurso, opção de Cargo.  
b) O candidato com deficiência além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item deverá encaminhar solicitação por escrito, com 
parecer de especialista e documentação necessária até o término do prazo da Inscrição, especificando o tipo de deficiência e o tipo de prova: 

 visual que necessitar de prova especial em Braile ou Ampliada ou Leitura de sua prova;  

 deficiência auditiva, que necessitar do atendimento do Intérprete de Língua Brasileira de Sinais,  

 candidato que necessitar de tempo adicional para realização das provas,  

 Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção podendo, 
ainda, utilizar-se de soroban.  
4.2.6 Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas ampliadas  
4.2.7 O candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova ampliada, entre 18, ou 24. Quando não houver indicação do tamanho da fonte 
a prova será confeccionada na fonte 18.  
4.2.8 Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados nos itens e alíneas citadas serão considerados como pessoa sem 
deficiência seja qual for o motivo alegado, bem como poderão não ter as condições especiais atendidas e não poderá impetrar recurso 
administrativo em favor de sua condição.  
4.2.9 No ato da inscrição o candidato com deficiência deverá:  
4.2.10 Declarar estar ciente das atribuições do cargo pretendido e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho 
dessas atribuições, para fins de habilitação durante o estágio probatório.  
4.2.11 Informar se deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.  
4.2.12 O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante 
da lista específica de candidatos com deficiência, por observado a quantidade de vagas ofertada para o cargo.  
4.2.13 O candidato com deficiência aprovado no Concurso, quando convocado, deverá apresentar documento de identidade original, submeter-
se à avaliação a ser realizada pela Junta Médica Oficial do Município, objetivando verificar se a deficiência se enquadra na previsão do art. 4º, e 
seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, nos termos do artigo 37 do referido Decreto Federal nº 3.298/1999 e na Súmula 
377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, observadas as seguintes disposições:  
4.2.14 A avaliação de que trata este item possui caráter terminativo.  
4.2.15 A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de identidade original e terá por base o Laudo Médico 
encaminhado conforme especificado, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência.  
4.2.16 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato com deficiência, à 
avaliação.  
4.2.17 Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão do art. 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações e 
na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ ele será classificado em igualdade de condições com os demais candidatos.  
4.2.18 As vagas definidas no item 2.2 deste Edital que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação no 
Concurso, ou na Perícia Médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância à ordem 
classificatória.  
4.2.19 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Edital implicará a perda do direito a ser nomeado para as vagas 
reservadas aos candidatos com deficiência.  
4.2.20 O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido.  
4.2.21 O candidato com deficiência, depois de nomeado, será acompanhado pela Junta Médica Oficial do Município, que avaliará a 
compatibilidade entre as atribuições do cargo e a sua deficiência durante o estágio probatório.  
4.2.22 O candidato com deficiência que na Perícia Médica tiver constatada a incompatibilidade de sua deficiência com as atribuições do cargo 
será excluído do certame.  
4.2.23 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a aposentadoria por invalidez. 

 
 

5. DAS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTOS E DA PROVA DE REDAÇÂO 
5.1  A Prova de Conhecimentos será aplicada para todos os inscritos, constando de 30 questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de 
Nível Fundamental e Médio, e 30 questões objetivas de múltipla escolha para os demais cargos, cada uma com 05 (cinco) alternativas para 
resposta, contendo uma única resposta correta, de acordo com o Quadro de Provas a seguir. 

 

5.2 Quadro de Provas 
 
Nível Superior  
 

Escolaridade Prova Nº de Questões 

Nível Superior  

Língua Portuguesa 
 

10 

Conhecimentos Específicos 20 

Nível Superior 
Professor e Coordenador Pedagógico 

Conhecimentos Básicos 
(Língua Portuguesa e Conhecimentos Pedagógicos) 
Redação 

15 
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Conhecimentos Específicos 15 

Nível Fundamental e Médio 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Conhecimentos Gerais / Atualidades 10 

Nível Médio/ Técnico 
Língua Portuguesa  15 

Conhecimentos Específicos 15 

 
5.3 A Prova de Conhecimentos tem caráter eliminatório e classificatório, sendo eliminado do Concurso Público os candidatos concorrentes aos 
Cargos de Nível Superior que não atingir rendimento mínimo de 40% (quarenta por cento) da pontuação global de acordo com o especificado 
neste Edital, e os candidatos concorrentes aos Cargos de Nível de escolaridade Fundamental, Médio e Técnico e que  não atingirem o rendimento 
mínimo de 30% (trinta  por cento)  da pontuação global. 
5.4 A Prova de Conhecimentos será aplicada no dia 20 de março de 2016 em horário e local oportunamente divulgado no Cartão de Convocação 
disponibilizado no site www.consultec.com.br/, preferencialmente no município de Salinas da Margarida. Não havendo disponibilidade de vagas 
nos estabelecimentos públicos, as Provas serão realizadas em outras localidades. 
5.5 Caso a Prova não seja realizada na data determinada, a Prefeitura de Salinas da Margarida reserva-se ao direito de aplicar em outra data, e 
local não se responsabilizando por despesas de passagens, hospedagem ou transporte de qualquer candidato.  
5.6 Após o fechamento do portão do estabelecimento de realização da Prova, o horário de início da Prova poderá variar em cada sala de 
aplicação, sem prejuízo do tempo de duração estabelecido para sua realização. 
5.7 Não será permitida a realização da Prova fora do local, horário e data divulgados para o Concurso Público, assim como o ingresso ou a 
permanência de pessoas estranhas ao processo no local de aplicação da Prova. 
5.8 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova com, pelo menos, trinta minutos de antecedência do horário 
estabelecido para a abertura dos portões, munido apenas de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta e, obrigatoriamente, do 
Documento de Identificação original (o mesmo utilizado para a inscrição), sem o qual NÃO REALIZARÁ A PROVA.  
5.9 O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 

5.9.1 Não será aceito Documento de Identificação fora do prazo de validade e cuja Foto não seja atualizada.  
5.10 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de 
perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) 
dias anteriores à data de realização da Prova, juntamente com outro documento oficial que contenha com foto, sendo, então, submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e impressão digital em formulário específico. 
5.11 Durante a realização da Prova não será permitido ao candidato porte ou uso de relógios de qualquer tipo, boné, chapéu, lenços, turbantes, 
adornos, óculos escuros, celulares, pagers, bips, protetor auricular, máquinas calculadoras ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico.  
5.11.1 Todos os pertences, eletrônicos desligados e o celular do candidato com a bateria desacoplada serão colocados sob a carteira escolar, sob 
sua responsabilidade. 
5.12 A CONSULTEC e a PREFEITURA DE SALINAS DA MARGARIDA não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos ou objetos dos 
candidatos ocorridos nos locais de realização das Provas, nem por danos neles causados. 
5.13 Durante a aplicação da Prova os fiscais informarão o tempo de sua realização e não haverá marcador de tempo na sala para assim garantir a 
isonomia do Concurso. 
5.14 Para responder à Prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, ler as orientações contidas no seu Caderno de Provas, não podendo alegar, 
em qualquer momento, o seu desconhecimento. 
5.15 Não será admitida durante a realização da Prova, consulta a qualquer tipo de livro, legislação, manual, ou folheto, sendo vedado ao candidato 
o uso de qualquer material escrito. 
5.16 Após resolver as questões da Prova o candidato deverá marcar suas respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, na Folha de 
Respostas, sendo de sua inteira responsabilidade o seu correto preenchimento. 
5.16.1 Não será responsabilidade do Aplicador ou autoridades presentes interpretar qualquer Instrução ou repassar informações sobre critérios 
de avaliação contidos nos Cadernos de Provas ou Folhas de Respostas. 
5.17 Considera-se preenchimento incorreto quando há: dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada, campos de marcação não 
preenchidos integralmente, marcação ultrapassando o campo determinado e marcação que não seja feita com caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul. 
5.18 Não haverá substituição da Folha de Respostas em hipótese alguma. 
5.19 O candidato, ao terminar a Prova, deverá proceder conforme as instruções apresentadas pelo fiscal de sala para devolução do Caderno de 
Provas e da Folha de Respostas e para saída da sala. 
5.19.1  A Folha de Respostas é o documento oficial para correção dos resultados marcados pelo candidato, que é o responsável pela sua entrega ao 
fiscal da sala, após concluir as Provas. A não devolução da mesma eliminará o Candidato da Seleção. 
5.19.2  A Prova terá duração máxima de três horas e trinta minutos (03h 30min), sendo a permanência mínima em sala de uma hora e trinta 
minutos (01h e 30min). Os candidatos que desejarem levar o Caderno de Provas só poderão fazê-lo depois de decorridas duas horas e trinta 
minutos (02 e 30hmin.) do seu início.  
5.20 Os Cadernos de Provas não levados pelos candidatos serão incinerados e o candidato não terá acesso ao mesmo após a saída da sala de 
Provas. 
5.21 A Prova de Redação, aplicada exclusivamente para os cargos de Professor e de Coordenador Pedagógico, será avaliada em uma escala de zero 
a dez pontos, cuja temática estará obrigatoriamente vinculada a assuntos contemporâneos de caráter social.  
5.22 Serão avaliadas, além da norma culta da Língua Portuguesa, as seguintes competências e habilidades na construção do texto: 
a)   estruturação do pensamento, na harmonização do plano de conteúdo e do plano de expressão, e o poder de criação (produção, e não 
reprodução);  
b) a produção  do conhecimento novo (e não do conhecimento de adesão ou o do prêt-à-porter); 
c) o poder de seletividade de informações para instaurar o projeto de texto (dissertativo ou dissertativo- argumentativo); 
d)  busca de originalidade e de individualidade na construção do texto; 
e)  o posicionamento crítico frente à temática apresentada, evidenciando crenças, hipóteses, teses, valores, pontos de vista.    
5.23  Será atribuída pontuação zero à Produção Textual que: 
a) se afastar do tema proposto; 
b) apresentar texto padronizado quanto a conteúdo, estrutura e vocabulário, comum a vários candidatos; 
c) for apresentada em forma de verso; 
d) não for respondida na respectiva Folha de Respostas; 
e) for assinada fora do local apropriado; 
f) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 
g) for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade; 
h) apresentar texto incompreensível ou letra ilegível. 
5.24 Só serão corrigidos os Textos dos candidatos não eliminados na Prova Objetiva; 
5.25 A Prova de Redação eliminará o candidato que obtiver nota zero. 
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6. DA PROVA DE TÍTULOS 
6.1 A Prova de Títulos aplicada exclusivamente para os cargos de Professor e de Coordenador Pedagógico, cuja pontuação total será de 10 (dez) 
pontos e terá caráter classificatório, para os candidatos não eliminados na Prova de Conhecimentos. Nesse caso, os pontos apurados na Prova de 
Títulos serão somados ao escore global atingido pelo candidato na Prova de Conhecimentos para o cálculo da Nota Final. 
6.2 Os Títulos deverão ser entregues na Prefeitura de Salinas da Margarida, na Biblioteca Jurandir de Araújo Costa, no endereço Travessa São 
Cristóvão s/nº Centro, data prevista em Cronograma, Anexo III do Edital e em comunicado oficial a ser publicado juntamente com a Relação de 
candidatos convocados, em fotocópias autenticadas e numerados sequencialmente, acondicionados em envelope devidamente identificado da 
seguinte forma: CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE SALINAS DA MARGARIDA, EDITAL n0 01/2016 nome completo do candidato, número de 
inscrição, cargo ao qual concorre, quantidade de documentos e acompanhados de uma relação específica, sem rasuras ou emendas, 
discriminando cada documento e respectivo número, datado e assinado pelo candidato não se aceitando entrega em data posterior. 
6.3 Junto aos títulos, o candidato deve encaminhar a fotocópia da Cédula de Identidade (frente e verso) com a qual se inscreveu. O candidato 
que não apresentar o Documento de Identificação não terá seus Títulos avaliados. 
6.4 A não apresentação de títulos implicará na atribuição de nota zero ao candidato nesta Prova, que terá como Nota Final o resultado obtido na 
Prova de Conhecimentos. 
6.5 Não serão avaliados os títulos entregues fora do prazo e de forma diferente do estabelecido neste Edital. 
6.6 Somente serão considerados os títulos a seguir indicados, desde que devidamente vinculados ao cargo ao qual o candidato está concorrendo. 
6.7 Tabela de Avaliação de Títulos 

 

ITEM 
TIPO/TÍTULOS 

Cursos de Capacitação 
 

QUANTIDADE DE 
TÍTULOS 

PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

 

Diploma de curso de pós-graduação em nível de Mestrado com 
aprovação da Dissertação  

01 
 

2,5 
 

2,5 

Certificado de curso de Pós-graduação em nível de 
Especialização, com carga horária entre 360 a 720 horas e 

aprovação de Monografia (se posterior a 2002),  
vinculado á área de conhecimento correspondente ao 
cargo em disputa. Também será aceita a declaração de 
conclusão de Pós-graduação em nível de Especialização 
na área de conhecimento correspondente ao cargo em 
disputa, desde que acompanhada de histórico escolar. 

01 

 
 
 

1,5 
 
 
 
 

 
 
 

1,5 
 
 
 
 

2 

TIPO/TÍTULOS 
Experiência Profissional 

QUANTIDADE DE 
PERÍODOS 

PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Exercício de atividade profissional na área de conhecimento 
correspondente ao cargo em disputa. 

Até 06 períodos  

1,00 por período 
correspondente a 

10(dez) meses  
completo, sem 
sobreposição 

de tempo 
 

6,0 

 TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,0 PONTOS 

 
6.8 Somente serão aceitos documentos de instituições ou órgãos específicos, se apresentados em papel timbrado e deles constarem todos os 
dados necessários à identificação das instituições e dos órgãos e à perfeita avaliação do título. 
6.9 Na avaliação dos títulos apresentados não serão computados os pontos que ultrapassarem o limite máximo de pontos estabelecidos na Tabela 
de Avaliação de Títulos. 
6.10 Só serão pontuados os títulos referentes a Cursos comprovadamente concluídos e que apresentem a carga horária mínima exigida neste 
Edital. 
6.11 Não serão considerados os títulos que comprovem participação do candidato enquanto estudante sob estágio extracurricular.  
6.12 Cada título será considerado uma única vez e para uma única situação. 
6.13 Os atestados/certidões/declarações devem estar em papel timbrado, datados, carimbados e assinados por representante legal. 
6.14 Será desconsiderado o título que não preencher devidamente os requisitos exigidos para sua comprovação; cuja fotocópia esteja ilegível; sem 
data de expedição e sem assinatura do declarante ou responsável. 
6.15 A responsabilidade pela escolha dos documentos a serem avaliados na Prova de Títulos é exclusiva do candidato. 
6.16 Serão desconsiderados os títulos e documentos apresentados em fotocópia que não foram autenticados em Cartório, ou por servidor legal do 
órgão público, assim como aqueles que não atenderem às especificações deste Edital. 
6.17 A prova da experiência profissional será feita, em fotocópias autenticadas, mediante a apresentação de: 
a) Carteira de Trabalho e da Previdência Social (CTPS) - devem ser apresentadas as seguintes páginas: Identificação com número/ série/assinatura e 
foto. Qualificação Civil. Contrato de Trabalho e Anotações Gerais se houver mudança de Função. Na hipótese de o contrato de trabalho registrado 
na CTPS ainda estar na sua vigência, deverá ser apresentada, além desta, uma Declaração do Empregador que informe esta condição. A 
Declaração, sendo no original, dispensa autenticação. 
b) Contrato de Trabalho/ Prestação de Serviço com início e fim do período do trabalho. Se ainda estiver na vigência do contrato deve ser 
apresentada uma Declaração do Empregador informando. 
c) Declaração firmada pelo Diretor ou Gestor de Pessoal da Organização contratante, informando o cargo desempenhado e em que período. 
d) Todos os documentos comprobatórios de experiência profissional devem: 

 apresentar os dados de identificação do candidato; 

 especificar o cargo e/ou as funções/atividades desempenhadas; 

 informar as datas de inicio e de término do trabalho/atividade, constando dia, mês e ano; 

 estar em papel timbrado; 

 estar legíveis e não apresentar rasuras; 

  estar datados e assinados; 

 conter assinatura e cargo do responsável pela declaração/documento. 
6.18 Para efeito de experiência profissional apenas receberá pontuação o período de dez meses completo, assim compreendido 10 (dez) meses de 
efetiva atividade profissional na mesma empresa ou organização. Períodos inferiores a 10 (dez) meses não serão pontuados. 
6.19 Não serão consideradas como experiência profissional atividades desenvolvidas sob a forma de estágio curricular, de internato ou 
equivalente. 
6.20 Não serão aceitos contra cheque, Termo de Posse, publicação no Diário Oficial, como documento comprobatório de tempo de experiência 
nos CARGOS ou de contratação na função, nem de qualificação profissional. 
6.21 Os Documentos entregues não serão devolvidos, mesmo após a homologação do Resultado do Concurso. 
6.22 Encerrado o período de recepção e feita a entrega dos Títulos não será permitida, sob qualquer alegação, a inclusão de novos documentos. 
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6.23 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva 
pontuação e comprovada a culpa do mesmo, este será excluído do Concurso, sem prejuízo das medidas penais cabíveis. 
 
7. DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS E DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 
7.1 A Prova de Conhecimentos será corrigida por processo eletrônico, por meio de escaneamento das Folhas de Respostas. 
7.2 Não serão computadas as questões que contenham marcação emendada e/ou rasurada, ainda que legíveis, com mais de uma marcação; com 
marcação ultrapassando o campo determinado; que não tenham sido marcadas com caneta de tinta azul ou preta e cujo campo de marcação 
esteja parcialmente preenchido. 
7.3 Para cada questão objetiva será atribuído 1,0 (um) ponto. 
7.4 Havendo anulação de questão, será atribuído ponto para todos os candidatos. 
7.5 Para todos os candidatos serão apurados os escores brutos de cada Prova, totalizando a nota da Prova de Conhecimentos. 
7.6 Serão automaticamente, excluídos do Concurso os candidatos: 
a) ausentes; 
b) que obtiverem zero na Prova Objetiva de Conhecimentos; 
c) que obtiverem pontuação inferior a 40% (quarenta por cento) na pontuação global para os cargos de nível superior e que obtiverem pontuação 
inferior a 30% (trinta por cento) da pontuação global para os cargos de nível fundamental, médio e técnico;  
d) que obtiverem zero na Prova de Redação, aplicada exclusivamente para o Cargo de Professor e de Coordenador Pedagógico;  
e) que tenham sido eliminados do Concurso. 
7.7 A apuração da Nota Final será a soma dos pontos obtidos na Prova de Conhecimentos, acrescidos os pontos obtidos na Prova de Títulos, 
quando for o caso.  
7.8 O processamento da Nota da Prova de Conhecimentos será feito após a análise dos Recursos do Gabarito. 
7.9 A Classificação dos candidatos será feita após a análise dos Recursos da Prova de Títulos para o Cargo de Professor e de Coordenador 
Pedagógico e da Nota Final. 
7.10 O candidato habilitado será classificado em ordem decrescente da Nota Final.  
7.11 A Classificação, que se constituirá no Resultado Final, será feita após a aplicação dos critérios de desempate previstos neste Edital. 
 A lista com o Resultado Final do Concurso será publicada no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, no site 
www.consultec.com.br/ e no site www.salinasdamargarida.ba.io.org.br/ 
7.12 A Prefeitura de Salinas da Margarida reserva-se ao direito de proceder às nomeações de acordo com o número de vagas oferecidas, 
observadas a necessidade do serviço, sua disponibilidade orçamentária e financeira respeitada as disposições contidas neste Edital. 
 
8. DA EXCLUSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
8.1 Além dos critérios definidos no item 7.6 deste Edital, será automaticamente excluído do Concurso o candidato que: 
a)  não atender aos procedimentos determinados para realização da inscrição, conforme previsto no presente Edital; 
b)  apresentar-se após o horário estabelecido para o fechamento dos portões da Etapa da Prova de Conhecimentos; 
c)  não apresentar, nas  Etapas definidas para o Cargo, documento que legalmente o identifique, de acordo com o especificado nesse Edital; 
d)  ausentar-se do local de realização de provas sem a autorização do fiscal, bem como antes de decorrida uma hora do seu início; 
e)  ausentar-se da sala da Prova levando a Folha de Respostas; 
f) ausentar-se da sala da Prova levando o Caderno de Provas antes do horário permitido, ou outros materiais não permitidos, sem autorização; 
g)  fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
h)  deixar de atender a qualquer uma das determinações previstas neste Edital; 
i) comunicar-se, durante as provas, com outro candidato, utilizar meios ilícitos para a sua realização ou praticar atos contra as normas ou a 
disciplina determinadas para o Processo; 
j) cometer incorreção ou descortesia para com quaisquer dos executores, seus auxiliares ou autoridades presentes durante a realização de 
qualquer etapa da Seleção; 
k)  estiver portando qualquer tipo de arma (branca ou de fogo), mesmo que possua o respectivo porte e registro ou porte. 
l)  lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
m) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido, máquina calculadora ou 
similar; 
n) estiver portando ou fazendo uso de qualquer aparelho eletrônico de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, Mp3, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou quaisquer outros equipamentos similares) bem como fones e protetores auriculares; 
o) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
p) não atender aos procedimentos determinados para realização da inscrição, conforme previsto neste Edital. 
 

9. DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE DESEMPATE 
9.1 Em caso de igualdade de pontos na Nota Final entre dois ou mais candidatos habilitados, serão aplicados, quando couber, os seguintes 
critérios de desempate, sucessivamente: 
a)  maior acerto na Prova de Conhecimentos Específicos; 
b)  maior acerto na questões de Língua Portuguesa; 
c)  maior acerto no conjunto das questões da Prova de Conhecimentos Básicos;  
d)  maior pontuação na Prova de Títulos, quando for o caso; 
e)  maior pontuação na Prova de Redação, quando for o caso; 
f)  maior Idade, considerando-se dia, mês e ano. 
9.2 Após a aplicação dos critérios estabelecidos, permanecendo candidatos empatados na mesma posição, serão adotados os critérios 
determinados pela Administração Pública Municipal, quando da convocação dos Candidatos, divulgada em Edital. 
 
10.  DOS RECURSOS 
10.1 Caberá Recurso do Edital de Abertura da Inscrição, sobre o Gabarito PRELIMINAR da Prova de Conhecimentos, sobre a Nota da Prova de 
Conhecimentos e sobre a Nota da Avaliação da Prova de Títulos, todos dirigidos à Comissão Organizadora do Concurso, por petição fundamentada 
e entregues no setor de Recursos Humanos / Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, localizada na sede da Prefeitura de Salinas da 
Margarida, situada na Rua Lídio Pena, nº 01 Centro, das 8h às 14:00h , horário de expediente da Prefeitura. O prazo para interposição de recurso 
será de 2 (dois) dias úteis após a concretização do evento que lhes disser respeito.  
10.2 Não serão analisados os recursos interpostos sobre outros eventos que não os referidos nesse item do Edital. 
10.3 Os recursos deverão ser digitados e entregues em 01(uma) via original. Cada Recurso deverá ser apresentado, em folha separada, 
devidamente justificados, acompanhados da cópia do texto que os fundamentem, contendo, pelo menos, os seguintes dados: 

 
                     Modelo de Identificação de Recurso  

Concurso Público da Prefeitura de Salinas da Margarida/ Edital 0001/2016 
Candidato: 
Função: 
Nº. de Inscrição: 
Nº. do Documento de Identidade: 

http://www.consultec.com.br/
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Especificação do objeto do Recurso: Gabarito da Prova de Conhecimentos 
                                                            Nº. da Questão  
                                                            Nota de Títulos 
Fundamentação e argumentação lógica: 
Data e assinatura: 

 
10.5 Não será analisado o Recurso: 
a)  manuscrito; 
b)  sem assinatura do requerente; 
c)  sem os dados referidos acima; 
d)  que não apresente justificativa; 
e)  apresentado em conjunto com outros candidatos, isto é, recurso coletivo; 
f)  encaminhado por e-mail, fax, telegrama ou por outra forma diferente da definida neste Edital; 
g)  entregue fora de prazo. 
10.6 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes, que apontem as circunstâncias que os justifiquem e forem 
interpostos dentro do prazo. 
10.7 Após a análise dos Recursos dos gabaritos preliminarmente divulgados, se fará a publicação dos gabaritos definitivos, que poderão estar 
retificados ou ratificados, processando-se o resultado da Prova de Conhecimentos. 
10.7.1 O efeito da anulação de questão ou troca de gabarito, quando acatado pela Banca de Avaliação da CONSULTEC, será estendido para todos 
os candidatos a ela submetidos, independentemente de o candidato ter ou não ter interposto Recurso.  
10.8 Acatado o Recurso, quanto ao gabarito, a questão impugnada será anulada e o ponto a ela atribuído será considerado para todos os 
candidatos. 
10.9 Após a análise dos Recursos da Nota Final, quando poderá haver alteração das notas inicialmente divulgadas para uma pontuação superior ou 
inferior, será processada a classificação dos candidatos, aplicar-se-ão os critérios de desempate e se fará a divulgação do Resultado Final do 
Concurso Público. 
10.10 A fase recursal não comporta a apresentação de novos documentos para justificá-la, em razão do que os mesmos serão desconsiderados 
quando da análise. 
10.11 Os resultados das análises de cada Recurso, se Deferido ou Indeferido, serão divulgados no site www.consultec.com.br/. Os respectivos 
pareceres serão disponibilizados para ciência dos requerentes no setor de Recursos Humanos/Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, 
localizada na sede da Prefeitura de Salinas da Margarida, Rua Lídio Pena s/nº Centro, Salinas da Margarida/ Bahia,  no período a ser divulgado por 
meio de Comunicado. 
 
11.   DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 
11.1 A investidura do candidato nos CARGOS está condicionada ao atendimento das seguintes condições: 
a)  ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda, no caso de nacionalidade estrangeira, apresentar comprovante de permanência definitiva no 
Brasil; 
b)  estar em gozo dos direitos civis e políticos; 
c) estar quite com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino); 
d) comprovar ter votado nas últimas eleições ou justificado a ausência; 
e) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego; 
f)  possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos, na data da nomeação; 
g) estar com os títulos obtidos no exterior revalidados no País, se for o caso; 
h) apresentar o Diploma de conclusão do Curso referente à escolaridade mínima exigida para a função, expedido por Instituição de Ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e devidamente registrado; 
i) estar regularmente inscritos nos Conselhos de Classe da sua categoria profissional, quando for o caso; 
j) apresentar Atestado de Saúde Ocupacional expedido pelo Serviço de Medicina Ocupacional sob a responsabilidade da Administração Municipal, 
comprovando estar o candidato apto físico e mental a assumir as atribuições da Função; 
k) apresentar atestado de Antecedentes Policiais e Criminais; 
l)  apresentar cópias do RG, CPF, CTPS, Título de Eleitor, Carteira do Conselho para os cargos definidos em pré requisito, CNH valida para os cargos 
de Motorista e Operador de Máquinas  comprovante de residência e registro no PIS/PASEP (se tiver); 
m) entregar duas fotos recentes 3x4. 
11.2 Os documentos comprobatórios das condições estabelecidas  neste Edital deverão ser entregues pelo candidato até a data estabelecida no 
ato de convocação, na sua forma original, acompanhados das respectivas fotocópias. 
11.3 No ato da investidura no CARGO anular-se-ão, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato não atender às 
condições apresentadas neste Edital. 
 
12. DO PROVIMENTO DE CARGOS E DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS HABILITADOS 
12.1 O provimento dos CARGOS obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as vagas existentes. 
12.2 Os candidatos habilitados neste Concurso Público e convocados para nomeação serão regidos pelas Leis Municipais 328/2006, 454/201, 
535/2015 e 544/2015. As convocações para nomeação serão feitas através de Editais afixados no mural da Prefeitura de Salinas da Margarida, no 
Diário Oficial da Prefeitura Municipal Salinas da Margarida no site www.salinasdamargarida.ba.io.org.br/ 
12.3 O não atendimento da convocação no prazo legal de cinco dias faculta à Prefeitura de Salinas da Margarida  a convocar o candidato 
seguinte, excluindo do Concurso Público aquele que não atender à convocação e não protocolar em tempo hábil o requerimento de desistência 
temporária.  
12.4 O candidato habilitado no Concurso Público, e convocado para a Posse, poderá desistir do respectivo certame seletivo, definitiva ou 
temporariamente. A desistência deverá ser efetuada mediante requerimento endereçado à Prefeitura de Salinas da Margarida, até o 5º (quinto) 
dia útil anterior à data da posse. No caso de desistência temporária, o candidato renunciará à sua classificação e será posicionado em último lugar 
na lista dos habilitados na Função. 
12.5 Quando do ato da convocação dos candidatos habilitados que ainda tenham permanecido em posição de empate serão aplicados pela 
administração Pública Municipal os seguintes critérios:  
a) maior idade;  
b)  maior número de filhos. 
12.6 O Ato de Admissão do candidato aprovado e convocado está condicionado à realização prévia de Exame Médico Admissional, feito por 
Serviço Médico sob a responsabilidade da Prefeitura de Salinas da Margarida, e pela apresentação dos documentos comprobatórios das exigências 
contidas no presente Edital. 
12.7  Deverão ser comprovados no ato da convocação os requisitos exigidos no ato da Inscrição e também as condições satisfatórias de saúde 
física e mental para o exercício da Função, as quais não poderão ser incompatíveis com as atribuições dos Cargos, comprovadas por inspeção 
médica promovida por serviço médico sob a responsabilidade da Prefeitura de Salinas da Margarida. 
12.8 Somente será admitido o candidato aprovado que for julgado, na Inspeção Médica, apto física e mentalmente para o exercício dos CARGOS 
e apresentar os documentos comprobatórios dos requisitos.   
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12.9 A avaliação médica e psicológica é de caráter eliminatório. 
12.10 Os candidatos aprovados no Concurso e convocados serão contratados pelo regime Estatutário, conforme Lei Municipal Complementar nº 
001/2009.  
 
13.  DA POSSE 
13.1 A posse do candidato convocado ocorrerá no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do ato de nomeação, 
ficando sem efeito o ato de nomeação, se assim não ocorrer. 
 
14.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que 
lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela Consultec e pela 
Prefeitura nos site www.consultec.com.br/  e www.salinasdamargarida.ba.io.org.br/ 
14.2 Uma vez nomeado, o servidor será submetido a Estágio Probatório por um período de 03 (três) anos, durante o qual será avaliado na sua 
aptidão e capacidade profissional. 
14.3 A inexatidão ou falsidade documental, ainda que verificadas posteriormente à realização do Concurso, implicará na eliminação sumária do 
candidato, sendo declarada nula de pleno direito, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções de caráter 
judicial. 
14.4 O candidato que recusar a nomeação, ou ainda deixar de entrar no exercício de seu cargo imediatamente após a nomeação, será considerado 
desistente. 
14.5 A eliminação do candidato habilitado, nomeado ou não, bem como sua desistência, por escrito, importará na convocação daquele que o 
suceder na ordem de classificação, durante o período de validade do Concurso Público. 
14.6 A inscrição do candidato no Concurso Público implicará, para todo e qualquer efeito, no conhecimento das presentes instruções, bem como 
na tácita aceitação das mesmas e na concordância das condições, normas e exigências estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento, em momento algum. 
14.7 O concurso terá validade de 02 (dois) anos, a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 
Prefeitura de Salinas da Margarida. 
14.8 A homologação do Concurso Público se dará através de ato próprio do Prefeito do Município de Salinas da Margarida. 
14.9 A CONSULTEC se reserva ao direito de indeferir a Inscrição cujo Requerimento tenha sido preenchido incorretamente no campo da opção do 
Cargo, e publicará no site www.consultec.com.br/ a relação das inscrições deferidas. 
14.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário da Administração, ouvida a Comissão Organizadora do Concurso e a Consultec, e 
mediante homologação do Prefeito. 

 
Salinas da Margarida, 15 de fevereiro de 2016 

 
Prefeito Municipal de Salinas da Margarida 

 

  

http://www.consultec.com.br/
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Anexo I 
 

CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
 

 
I- CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
1.  CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Compreensão e interpretação de textos informativos, extraídos de livros, revistas, jornais. Interpretação de textos verbais, não verbais e mistos: 
quadrinhos, tiras, outdoors, propagandas, anúncios etc. Conhecimentos linguísticos: o nome, seus modificadores e flexões; o verbo e flexões; 
elementos circunstanciais. Palavras relacionais: preposição e conjunção. Estrutura e formação de palavras. Oração e seus elementos constituintes. 
Coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas frasais. Sintaxe de concordância e regência. Semântica. Sinônimos e 
antônimos. Acentuação gráfica. Pontuação. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem. Coerência e Coesão. 
 

2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO 
 

 ASSISTENTE SOCIAL  
 
A Assistência Social e a trajetória das Políticas Sociais Brasileiras. Serviço Social na área de saúde e participação comunitária. Intervenções 
metodológicas do Serviço Social: abordagens individuais e grupais. O Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto do Idoso. Conceitos de 
participação social, cidadania e controle social como fundamentos da prática do Serviço Social. O papel do Serviço Social nas ações de inclusão 
social. Resolução nº 145/2004 sobre o Plano Nacional de Assistência Social. Aspectos metodológicos da entrevista do Serviço Social. Ética 
profissional. Legislação Básica do SUS (Constituição Federal /88, Seção II - Da Saúde, Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/1990 e Lei Federal nº. 8.142 
de 26/12/1990).Lei Orgânica da Assistência Social; Política Nacional de Assistente Social; Política Nacional do Idoso; Política Nacional de Integração 
da Pessoa com Deficiência; Norma Operacional Básica da Assistência Social; Norma Operacional Básica /RH/SUAS; Tipificação Nacional de Serviços 
Sócio Assistenciais; Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN); Legislação Especifica de programas sociais (Bolsa Família; BPC.PETI 
etc) 
 

 BIOQUIMICO  
 
Coleta de amostras e outras variáveis pré-analíticas.  Fundamentos da gestão da qualidade e controle de qualidade. Técnicas laboratoriais: 
conceitos básicos, princípios e aplicações. Técnicas ópticas. Eletroforese. Imunoquímica.  Sistemas automatizados. Proteínas. Enzimas. 
Carboidratos. Lipídios, lipoproteínas e apolipoproteínas.  Eletrólitos e gases sanguíneos. Hemoglobina, ferro e bilirrubina. Creatinina, uréia e ácido 
úrico.  Hormônios. Provas de função e lesão renal. Provas de função e lesão hepática e do trato biliar. Provas de função pancreática. Fisiologia e 
distúrbios da água e eletrólitos. Equilíbrio ácido-base e distúrbios associados. Enzimologia clínica. Exames laboratoriais para a investigação do 
diabetes e da hipoglicemia.  Marcadores cardíacos.  Hormônios. Análises urinárias: Coleta e conservação das amostras; Análise físico-química. 
Exame microscópico da urina; correlação clínico-laboratorial. Fluidos biológicos: Análises bioquímicas e correlação clínico-laboratorial. Análise 
toxicológica de substâncias entorpecentes e outros tóxicos. Identificação do grau de pureza e homogeneidade de alimentos e produtos dietéticos.   
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e Diretrizes do SUS; Políticas e Pactos de Saúde. 

  
     

 ENFERMEIRO PSF  
 
Fundamentação teórica-prática do cuidar: Sistematização da Assistência de Enfermagem. Medidas de Biossegurança. Princípios, métodos e 
técnicas de esterilização. Avaliação das condições de saúde individual e coletiva, Métodos e técnicas de Avaliação clínica, Sinais Vitais, Identificação 
de Sinais e Sintomas por disfunção de órgãos e sistemas. Exames Complementares. Procedimentos relacionados ao atendimento às necessidades 
de higiene e conforto, alimentação, eliminações, O processo saúde-doença no cuidar da saúde individual e coletiva: Concepções teóricas sobre 
saúde-doença. Enfermagem em Saúde Pública. Promoção da Saúde, Prevenção de Doenças, Riscos e Agravos à Saúde e Reabilitação do cliente. 
Doenças como Problemas de Saúde Pública. Doenças Emergentes, Remergentes e Permanecentes. Historicidade, princípios, diretriz e 
financiamento. Participação Popular e o Controle Social. Atenção Básica de Saúde. A Estratégia de Saúde da Família, Agentes Comunitários de 
Saúde. Sistema de Vigilância a Saúde: epidemiológica, ambiental e sanitária (ANVISA). Informação, Comunicação e Educação. Programas de Saúde. 
Atuação do Enfermeiro nos Programas de Assistência à Saúde da Mulher. Planejamento Familiar. Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde do 
Trabalhador, Saúde do Adulto e do Idoso, DST e AIDS, Tuberculose, Hanseníase. Hiperdia (Hipertensão e Diabetes), Programa Nacional de 
Imunização. Saúde Mental e o CAPS. Educação em Saúde. Educação Popular em Saúde. Ambiente sustentável e Qualidade de vida. Implementação 
e Avaliação da Assistência de Enfermagem a clientes e grupos humanos no ambiente domiciliar e ambulatorial. Programa de Humanização da 
Assistência ao cliente. Processo de Trabalho em Saúde. Planejamento, organização e Gerência de Serviços de Saúde. Regulação, Controle e 
avaliação do Serviço de Saúde e de Enfermagem; Supervisão e Avaliação da Qualidade da Assistência e do Serviço de Enfermagem. Administração 
de recursos materiais; Relações Interpessoais no Trabalho. Educação Permanente em Saúde e a Enfermagem. Aspectos históricos, éticos e legais 
do exercício profissional: Princípios éticos e legais da prática profissional. Código de Ética e o processo ético de transgressões e Penalidades. 
Competências do Enfermeiro segundo a Lei de Exercício Profissional. Entidades de Classe. Legislação Básica do SUS (Constituição Federal /88, 
Seção II - Da Saúde, Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/1990 e Lei Federal nº. 8.142 de 26/12/1990).  
 

 FISIOTERAPEUTA  
 
Anatomofisiologia do sistema respiratório. Principais doenças pulmonares - avaliação e tratamento fisioterápico. Anatomia do aparelho 
cardiovascular. Principais afecções cardiovasculares, avaliação e tratamento. Anatomofisiologia dos sistemas nervoso central e periférico. 
Principais patologias neurológicas, avaliação e tratamento. Principais doenças neurológicas infantis, sua avaliação e tratamento fisioterápico. 
Desenvolvimento motor normal. Principais distúrbios músculo esquelético da infância. Doenças do aparelho respiratório infantil. Tratamento 
fisioterápico. Anatomia do aparelho locomotor. Principais lesões traumato-ortopédicas e seu tratamento fisioterápico. Doenças do sistema 
conjuntivo. Pré e pós-operatório de cirurgia ortopédica. Alterações fisiológicas da gravidez. Fisioterapia no pré e pós-parto. Atividade física na 
terceira idade. Alterações do organismo com o envelhecimento. AVC – Tratamentos. Doenças Ósseas. Paraplegia. Órtese e Prótese. Eletroterapia. 
Ultrassom. Utilização de laser. Hidroterapia. Programa de Atenção Básica à Saúde. Sistema Único de Saúde. Código de Ética Profissional. Deveres 
do Fisioterapeuta. O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e Diretrizes do SUS; Políticas e 
pactos de Saúde. 
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 MÉDICO PLANTONISTA  
 
Insuficiência coronariana aguda e crônica – epidemiologia, etiopatogênese, manifestações clínicas e exames complementares. Insuficiência 
cardíaca congestva crônica – etiologia, quadro clínico e exames complementares. Febre reumática – epidemiologia, manifestações clínica e exames 
complementares. Dislipidemias – epidemiologia e classificação. Obesidade – epidemiologia, classificação, exames complementares e morbidades 
associadas. Hipertensão arterial sistêmica – epidemiologia, etiologia, classificação, quadro clínico, exames complementares. Diabetes mellitus – 
epidemiologia, etiologia, classificação, manifestações crônicas. Osteoporose – epidemiologia, etiologia, classificação, manifestações crônicas. 
Tuberculose pulmonar- epidemiologia, etiologia, manifestações clínicas, exames complementares. Hanseníase - epidemiologia, etiologia, 
manifestações clínicas, exames complementares e prevenção. Pneumonias de origem comunitária – epidemiologia, etiologia, manifestações 
clínicas, exames complementares. Asma Brônquica – epidemiologia e manifestações clínicas. Anemias – epidemiologia, manifestações clínicas e 
laboratoriais das anemias ferropiva e falcemia. AIDS - etiologia, manifestações clínicas e exames complementares. Hepatite – etiologia, 
epidemiologia, manifestações clínicas e avaliação laboratorial. Dengue - epidemiologia, etiologia, manifestações clínicas e exames 
complementares. Infecção urinária - epidemiologia, etiologia, manifestações clínicas e exames complementares. Doença do Refluxo 
gastroesofagiano - etiologia, manifestações clínicas e exames complementares. Úlcera péptica - etiologia, manifestações clínicas e exames 
complementares. Litíase biliar - etiologia, manifestações clínicas e exames complementares. Cefaléias - etiologia, manifestações clínicas e exames 
complementares. Semiologia reumatológica. Semiologia Psiquiátrica. Depressão – classificação e manifestações clínicas. Dermatoses ocupacionais 
– etiologia e manifestações clínicas. Lombalgias – etiologia, manifestações clínicas e avaliação complementar. Fibromialgia – manifestações 
clínicas. LER/DORT – epidemiologia e manifestações clínicas. Osteartrose - epidemiologia e manifestações clínicas. Síndrome do digestório irritável 
- epidemiologia e manifestações clínicas.  Transtornos do Humor - epidemiologia e manifestações clínicas. Alcoolismo – epidemiologia, 
manifestações clínicas. Código de Ética Médica. O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
 
 

 MÉDICO PSF  
 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: Arritmias cardíacas, doença reumática, 
tromboses venosas, hipertensão arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica. Asma.  Doença pulmonar obstrusiva crônica, pneumonia, 
tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia, neoplasias. Gastrite e úlcera péptica, colicistopatias;  diarréia aguda e crônica, 
pancreatites, insuficiência hepática, paresitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias. Doença diverticular de cólon. Insuficiência renal 
aguda e crônica.  Glomeruloneferites, distrúrbios hidroeletrolíticos  e do sistema ácido base, nefroletiase.  Infecções urinárias. Hipovitaminoses. 
Desnutrição. Diabetes mellitus. Hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Anemias hipocrônicas, microcíticas e 
homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras. Distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas. Acidentes de transfusão: osteoartrose, 
doença reumatóide juvenil, gota tupus eritematoso sistêmico, atrite infecciosa.. Doença do cotágeno, neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, 
acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias, alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, 
depressão.Doenças infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicéia, rubéola, poliomelite, diarréia, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, 
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis; AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishamaniose, leptospirose, malária, trancoma, 
estreptococciais, estafilococciais, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses, escabiose, dermatofitoses, eczena, 
dermatite de contato, onicomicoses, urticária, anafiloxia exógenas agudas. Código de ética médica. O Sistema Único de Saúde, sua organização e 
funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
 

 NUTRICIONISTA  
 
Princípios básicos da nutrição. Glicídios. Gorduras e outros lipídios. Proteínas. Metabolismo hídrico e mineral. Vitaminas lipossolúveis. Vitaminas 
hidrossolúveis. Energia. Utilização de nutrientes: digestão, absorção e metabolismo. Estabelecimento de normas e padrões nutricionais. 
Planejamento alimentar familiar. Processo de orientação nutricional. A nutrição nos períodos críticos do ciclo vital. Crescimento e 
desenvolvimento. Nutrição na gestação e na lactação. Nutrição na primeira e segunda infâncias. Nutrição para crianças e adolescentes. Nutrição 
em geriatria. Desnutrição. Dietoterapia. Alimentação do paciente no hospital. Composição dos alimentos. Problemas dos deficientes físicos quanto 
à auto-alimentação. Dietoterapia nas doenças gastrintestinais. Rotinas dietoterápicas nas cirurgias e dietoterapia do queimado. Controle de peso. 
Diabetos mellitus. Aterosclerose. Enfermidade cardiovascular. Enfermidade cardiovascular. Enfermidade renal; nefrolitíase. Enfermidades 
hepáticas. Dietoterapia infantil. Erros inatos do metabolismo. O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, 
Princípios e Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
 

 ODONTÓLOGO 
 
Dentisteria: preparo da cavidade, material de proteção e restauração. Anestesia loco-regional oral: tipos técnicas, anestésicos, acidentes, 
medicação de emergência. E4xtração dentária, simples, complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média cirurgia, 
suturas, acidentes operatórios. Seminologia oral: anaminese, exame clínico e radiológico. Meios complementares de diagnósticos. Cárie dentária: 
patologia, diagnóstico, prevenção: fluorterapia e toxicologia. Poupa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da 
polpa. Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. Procedimentos endodônticos: polpotomia, pulpetomia, tratamento e 
obturação do conduto radicular. Procedimentos periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças gerais com 
sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. Cirurgia buco-maxilo-
facial: técnicas operatórias procedimentos de urgência. Radiologia oral. Terapêuticas: definição, métodos, agentes medicamentosos. O Sistema 
Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
 

 PSICOLÓGO  
 
Políticas de Saúde e saúde mental; atenção integral à saúde mental; desenvolvimento e psicopatologia; clinica ampliada: atendimento 
grupal, acompanhamento terapêutico e reabilitação psicossocial; educação em saúde, organização da atenção e da assistência em saúde mental, 
atenção integral à família, à criança e ao adolescente, em situação de vulnerabilidade, psicossocial. Desenvolvimento social na infância. O 
psicólogo e a orientação sexual. A ação do psicólogo escolar diante da educação inclusiva. As dificuldades de aprendizagem e seus diversos 
determinantes. Processos psicológicos básicos do comportamento: percepção, motivação, emoção. Teorias da personalidade. A relação entre 
desenvolvimento e aprendizagem humanos. Categorias da Psicologia Social (linguagem, pensamento, consciência e identidade). O psicólogo e sua 
práxis: na escola, nas organizações e na comunidade. Psicologia e processo grupal. Psicologia e ética. Ética profissional. Educação em Saúde. SUS - 
Princípios, diretrizes e normatização (Leis 8.080 e 8.142/90). Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição Federal, e na Lei 
Orgânica Municipal.  
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 FARMACÊUTICO 
 
Organização de almoxarifado. Avaliação de área física e condições adequadas de armazenamento. Imunobiológicos. Controle de estoques de 
medicamentos e material de consumo. Controle de psicotrópicos e entorpecentes. Papel da vigilância sanitária. Legislação que rege a atuação de 
fiscais da vigilância sanitária em estabelecimentos que trabalhem com medicamentos. Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da 
farmácia hospitalar,  sistema de distribuição de medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária. Farmacotécnica de produtos não estéreis: 
análise de formulações; manipulação de fórmulas magistrais e oficinas; estabilidade de formulações extemporâneas; unitarização de 
medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade. Farmacotécnica de produtos estéreis: reconstituição, diluição e estabilidade de 
medicamentos ingetáveis; unitarização e fracionamento para dispensação por  dose unitária; preparo de soluções para nutrição parenteral e 
outras formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de qualidade; manipulação de quimioterápicos antineoplasicos; 
validação de processos. Cálculos em farmácia, gestão de estoque: aquisição, armazenamento e controle de produtos farmacêuticos; sistema 
informatizado de controle de estoque; farmacodinâmica: vias  de administração de medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação 
medicamentosa; fatores que interferem  na ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações adversas; alergia, tolerância e intoxicação; utilização 
de medicamentos em populações especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de medicamentos em condições especiais: 
insuficiência renal, hepática, cardio vascular e respiratória. Farmacocinética: conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de 
medicamentos; margem terapêutica; posologia; fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na prática clínica; metodologia 
de monitorização. Farmácia clínica e atenção farmacêutica: conceitos; uso racional de medicamentos; controle e seguimento de paciente; 
problemas relacionados ao medicamento; monitorização da farmacoterapia; farmacoepidemiologia: farmacovigilância e estudos de utilização de 
medicamentos. Farmacoeconomia: conceitos gerais; análise custos-benefício, custo-utilidade e custo-minimização. Seleção de medicamentos: 
conceitos; padronização de medicamentos; comissão de farmácia e terapêutica; guia farmacoterapêutico. Pesquisa clínica. Controle de infecções 
hospitalares e a farmácia hospitalar. Erros de medicação. Suporte nutricional. Resíduos hospitalares. O Estatuto da Criança e do Adolescente. O 
Estatuto do Idoso. O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e Diretrizes do SUS; Políticas e 
pactos de Saúde. 
 

 COORDENADOR PEDAGÓGICO  
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O contexto histórico e sociocultural abrangendo estudos que fundamentam a compreensão da 
sociedade, da educação como processo social e dos diversos setores da educação na sociedade contemporânea. O ambiente escolar como espaço 
de trabalho educativo. Princípios Norteadores do Currículo: Identidade, Diversidade e Autonomia. Interdisciplinaridade. Contextualização. 
Conhecimentos didáticos, teorias pedagógicas em articulação com as metodologias, técnicas de informação e de comunicação e suas linguagens 
específicas aplicadas ao ensino. O estudo dos processos de organização do trabalho pedagógico, gestão em espaços escolares e não escolares. 
Otimização dos tempos e espaços escolares. Fundamentos estéticos, políticos e éticos: base de sustentação da educação. Questões pertinentes ao 
contexto do exercício profissional em âmbitos escolares e não escolares, articulando o saber acadêmico à pesquisa e à prática educativa. 
Abordagens teórico-metodológicas sobre o planejamento e avaliação da prática pedagógica. Escola e currículo interdisciplinar. A relação 
professor/aluno no processo de aprendizagem. A Avaliação e o processo de Ensino e de Aprendizagem. O trabalho integrado escola-família-
comunidade. O papel do Coordenador Pedagógico na realidade escolar. Ética Profissional.  
 
 

II-  CARGOS DE PROFESSOR 
  

1- CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS  
 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Compreensão e interpretação de textos informativos, extraídos de livros, revistas, jornais. Interpretação de textos verbais, não verbais e mistos: 
quadrinhos, tiras, outdoors, propagandas, anúncios etc. Conhecimentos linguísticos: o nome, seus modificadores e flexões; o verbo e flexões; 
elementos circunstanciais. Palavras relacionais: preposição e conjunção. Estrutura e formação de palavras. Oração e seus elementos constituintes. 
Coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas frasais. Sintaxe de concordância e regência. Semântica. Sinônimos e 
antônimos. Acentuação gráfica. Pontuação. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem. Coerência e Coesão. 
 

 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
Planejamento. Fases. Divisões. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de Educação. Pedagogia Tradicional. Parâmetros curriculares 
nacionais para o Ensino Fundamental e Ensino Médio. Organização curricular; a interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. Avaliação 
da Aprendizagem: diferentes concepções e principais formas de avaliação. Temas Transversais. Educação e Pluriculturalidade: o respeito às 
diferenças. As relações da escola com a família. Compromisso da Educação Pública com a sociedade. Gestão democrática, colegiados escolares e 
participação da comunidade na vida escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394 de 20/12/1996. A Educação na 
Constituição Federal. Educação pública e igualdade de oportunidades educacionais. A garantia de acesso e permanência na escola. Educação e 
cidadania: direitos fundamentais e garantias individuais na Constituição Federal. A educação pública como instrumento de inclusão social. A 
escola democrática enquanto agência de formadores de seres humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção à criança e ao 
adolescente. O afrodescendente e as populações indígenas no contexto social e educacional; Violência Escolar: indisciplina e bullying. Educação 
de Jovens e Adultos: Gênero e Diversidade Sexual. A Educação e as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação. 
 

2- CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR CARGO 
 

 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 
 
Fundamentos teóricos do processo de aquisição da leitura e da escrita: conceito de letramento; concepções de linguagem e alfabetização; 
formação do leitor/autor.  Relações ecológicas: Homem e Meio. Brasil, a nova ordem mundial e a Globalização.  Situações-problema envolvendo 
adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação de números inteiros. A sociedade moderna e o espaço.  Sociedade e Cultura. 
Prática Educativa Interdisciplinar e Transdisciplinar. Avaliação Escolar sob uma perspectiva construtivista. Pedagogia Libertadora (Paulo Freire). 
Educação Inclusiva (aspectos étnicos, culturais e raciais). Projeto Político Pedagógico (caracterização, elaboração e execução). A Aprendizagem 
significativa no ensino. O papel do jogo na aprendizagem. Tratamento das Informações: leitura e interpretação de dados em tabelas e gráficos. 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96. Tendências Pedagógicas da Educação (Liberais e Progressistas). Psicologia Genética 
(Piaget). Teoria Socioconstrutivista (Vygotsky). Parâmetros Curriculares Nacionais (séries iniciais). 
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 PROFESSOR DE CIÊNCIAS  
 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Ciências). Metodologia do ensino da Ciência. Química: Elementos químicos e sua utilização; Formas e 
transformação da energia. Física: Movimento; Força; Inércia; Massa e Peso. Trabalho; Máquinas; Óptica. Biologia: Origem. Evolução. Classificação 
e características dos seres vivos; Relações entre os seres vivos: Ecossistemas; Populações. Comunidades. Parasitas do homem, epidemias e 
endemias. DST´s e AIDS. Diferenciação entre células, tecidos, sistemas, estudo dos tecidos; Morfologia e fisiologia dos aparelhos digestivo, 
circulatório, respiratório, excretor, nervoso, endócrino, locomotor e reprodutor. Genética e hereditariedade.  
 

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Educação Física). Dimensões históricas da Educação Física. Tendências Pedagógicas da Educação Física Escolar. 
Aprendizagem e desenvolvimento motor. Esportes: Conceitos relacionados à Iniciação Esportiva Universal. Esporte e jogos na escola: competição, 
cooperação e transformação didático – pedagógica. Regulamento dos jogos. Aspectos biológicos do desenvolvimento e o movimento humano, 
metodologia do ensino da educação física.  
 

 PROFESSOR DE INGLÊS  
 
Parâmetros Curriculares Nacionais  (Língua Inglesa) A Língua Inglesa como veículo de acesso a outras culturas e de processos de comunicação de 
outros grupos sociais e, também, entre grupos sociais diferentes. Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais, para 
uso em diversas situações de comunicação, valorizando vários gêneros textuais para leitura e escrita. A construção da competência discursiva e a 
mediação da língua inglesa: a ênfase comunicativa e ação voltada para a prática oral e o desenvolvimento da fluência; a ampliação do repertório 
lexical e conhecimento de estruturas linguísticas em uso no contexto do cotidiano da ação comunicativa. A prática pedagógica voltada para a 
garantia do direito de aprender em Língua Estrangeira; a ética docente no contexto das relações de aprendizagem. 
 

 PROFESSOR DE MATEMÁTICA  
 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Matemática). Aspectos metodológicos do ensino da matemática. A matemática e seu papel no 
desenvolvimento do pensamento lógico da criança. Sistema de numeração decimal; Números naturais e inteiros/operações. Números racionais 
absolutos e relativos - representação fracionária e decimal/operações. Conjuntos numéricos. Operações: múltiplos, divisores. Medidas: área, 
perímetros, comprimento, capacidade, volume. Simetria. Função de primeiro e segundo grau. Porcentagens, Gráfico. Ângulos, Proporcionalidade. 
Equações e inequações de primeiro e segundo graus. Sistema de Equações. Polígonos. Funções e relações: Função do 1º e 2º grau, Exponencial e 
Logarítima. Sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, prisma, cilindro, pirâmide, cone; esfera: cálculo de perímetros, áreas e volumes. Raciocínio 
Lógico Quantitativo: Estruturas lógicas, Lógica de argumentação, Diagramas lógicos, Expressões Algébricas, Relações métricas no triângulo 
retângulo, Regra de três, Juros simples e compostos, Teoremas de Pitágoras. 
 
 

III- CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL 
 

1- CONTEUDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS  
 

 Língua Portuguesa 
 
Compreensão e interpretação de textos informativos, extraídos de livros, revistas, jornais. Interpretação de textos verbais, não verbais e mistos: 
quadrinhos, tiras, outdoors, propagandas, anúncios etc. Conhecimentos linguísticos: o nome, seus modificadores e flexões; o verbo e flexões; 
elementos circunstanciais. Palavras relacionais: preposição e conjunção. Estrutura e formação de palavras. Oração e seus elementos constituintes. 
Coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas frasais. Sintaxe de concordância e regência. Semântica. Sinônimos e 
antônimos. Acentuação gráfica. Pontuação. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem. Coerência e Coesão. 
      

 Matemática/ Raciocínio Lógico  
Uso adequado da linguagem matemática. A interpretação e expressão (verbal e textual). Transcrição de mensagens matemáticas da linguagem 
corrente para a linguagem simbólica e vice-versa, identificando padrões matemáticos em situações reais do cotidiano. Organização do 
pensamento matemático identificando as variáveis determinantes e secundárias. Seleção de dados e interpretação de sequência para resolução de 
problemas. Regra de três simples e composta, Porcentagem, Juros Simples, Razão, Proporção, Divisão em partes proporcionais, Medidas de 
Volume e massa. 
 

 Conhecimentos Gerais/Atualidades 
Informações atuais de ampla divulgação da imprensa sobre aspectos da vida econômica, social, política e cultural no Estado da Bahia e no Brasil; 
meio ambiente; saúde e qualidade de vida; desenvolvimento sustentável, educação, energia, ciência e tecnologia no Brasil e no mundo; 
cidadania e direitos humanos. 
 

2- CONTEUDO ESPECIFICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Conhecimento de anatomia e fisiologia humana; microbiologia; parasitologia; higiene e profilaxia; nutrição e 
dietética, psicologia aplicada à saúde e saúde mental; prevenção e controle de infecções hospitalares, aplicação de medida de biossegurança; 
classificação de artigos e superfícies hospitalares aplicando conhecimentos de desinfecção, limpeza, preparo e esterilização de material; ética 
profissional. Processos fundamentais da execução do trabalho (habilidade manual, técnica e científica) através da fundamentação teórico-prática: 
coleta de material para exames; reconhecimento e descrição de sinais e sintomas, terminologia científica, preparo e administração de 
medicamentos, realização de controles (hídrico, sinais vitais e diurese); curativo simples; oxigenioterapia e nebulização; enemas, aplicação de frio 
e calor; cuidados de higiene, conforto e segurança; cuidados na alimentação oral e por sondas, realizar anatações de enfermagem; transporte de 
paciente, preparo do corpo pós-morte. Assistência de enfermagem ao paciente no período perioperatório; Assistência de enfermagem materno-
infantil, à gestante, à parturiente, à puerpera, ao recém-nascido e à criança; Assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência e 
clínico-cirúrgicas, Assistência de enfermagem na área de saúde pública, administração e conservação de imunobiológicos, notificação de doenças 
transmissíveis; atuação nos programas do Ministério da Saúde (mulher, criança, família, doenças crônico degenerativas, idosos e vigilância 
epidemiológica); educação em saúde.  
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 TÉCNICO EM RX  
 
Conhecimentos do funcionamento dos equipamentos de Raio X convencional e contrastado. Conhecimentos básicos de Anatomia e Fisiologia 
(ossos do crânio). Fase. Coluna. Tórax. Membros inferiores e superiores. Órgãos do tórax e abdômen. Conhecimentos básicos de equipamentos 
radiológicos e seu funcionamento (produção de Raio X, estrutura básica de aparelhagem fixa e portátil, câmara escura). Conhecimentos de 
técnicas de Raio X. Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de elementos dos componentes químicos do revelador e fixador. 
Legislação concernente ao operador de Raio X. Deveres do Funcionário Público. Constituição Brasileira – Art . 41. Noções de Relações Humanas. 

 
 

ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO 

 

 
CARGO 

 
ATRIBUIÇÕES 

AGENTE DE LIMPEZA 
URBANA 

Realiza trabalhos de limpeza em geral a fim de manter as condições de higiene da cidade.  
Executa o serviço de limpeza das vias, utilizando pás, vassouras apropriadas, ferramentas 
e máquinas, para manter a conservação e limpeza do município; Auxilia na poda das  
plantas  na época certa, utilizando ferramentas destinadas a este fim, para manter o 
ambiente  harmônico, limpo e  agradável; Separa  os  entulhos  em  tipos, empilhando-os 
para processar o  reaproveitamento ou  sucateamento, a fim  de proteger o ambiente; 
Executa pintura de  meio-fio e outros; Reúne e amontoa a  poeira,  fragmentos e  detritos 
espalhados pelo via pública, que causem incomodo ou ofereçam perigo aos transeuntes, 
empregando ancinho e outros instrumentos apropriados para recolhê-lo; Efetua a poda e 
a capinação de  ervas daninhas que prejudiquem o aspecto e  asseio do município; Zela 
pela conservação dos equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas observando as 
normas de  segurança e  conservação, para obter melhor aproveitamento. 

 
AGENTE DE TRÂNSITO 

Orientar e prestar informações a qualquer cidadão sobre normas de trânsito; Executar a 
fiscalização do trânsito em geral e de veículos que fazem o transporte escolar rural e 
urbano, moto-táxi, transporte   coletivo de passageiros, táxi, ciclomotores, autuar  e  
aplicar as  medidas administrativas cabíveis por  infrações de  circulação, estacionamento 
e  parada;  Fiscalizar o cumprimento das normas regulamentares e da programação 
operacional estabelecidas  para o sistema de  transporte público, aplicar medidas 
administrativas e/ou  autuar  por irregularidades ocorridas; Fiscalizar e promover a 
retirada de  qualquer elemento que prejudique a visibilidade ou que possa gerar 
transtornos à sinalização viária, ou que venha obstruir ou  interromper a livre circulação ou  
comprometer a  segurança do   trânsito; Providenciar a sinalização de emergência e/ou  
medidas de  reorientação do  trânsito em casos  de acidentes,  alagamentos  e  
modificações temporárias da circulação; Fiscalizar e  manter o controle operacional dos 
pontos regulamentares de  táxi, moto-táxi e  transporte  coletivo; Auxiliar através  de  
apoio operacional/fiscalização na realização de  eventos em  vias públicas  por    parte  da  
comunidade,  órgãos  públicos  e outros, mediante solicitação e autorização prévia da 
SMT; Trabalhar em  conjunto com  o Departamento de  Educação para o  Trânsito,  na 
realização de  palestras e  atividades educativas;  Fiscalizar a  manutenção  dos  
equipamentos das Estações e Terminais, controlar e organizar o fluxo de usuários nas 
Estações, objetivando otimizar o embarque e desembarque  dos mesmos; Fiscalizar o  
cumprimento da tarifa   regulamentada   para   o    sistema   de    transporte público; 
Dirigir veículos automotivos quando  habilitado e autorizado  no desempenho  de  suas  
atividades; executar outras atividades afins. 

 
AJUDANTE DE MECÂNICO 

Auxiliar na montagem, manutenção e reparos de carrocerias, sistemas de suspensão, 
freios, hidráulicos, motores e outras partes mecânicas de veículos e máquinas; auxiliar na 
montagem, manutenção de motores térmicos de explosão, diesel ou gasolina/álcool, 
bombas hidráulicas  ou    de    motores  de veículos e máquinas; auxiliar  na montagem,  
manutenção e reparos   de máquinas operatrizes, aparelhos de  levantamento e o utros 
equipamentos  mecânicos; desempenhar outras   tarefas que, por  suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. Auxilia a execução de reparos em diversos tipos de 
pneus e câmaras de ar dos veículos, máquinas e equipamentos municipais, como 
também a limpeza e a lubrificação, lavando-os externamente, a mão ou por meio de 
máquina, para conservá-los e deixá-los em condição de uso e manter a  boa aparência  
dos mesmos.   Auxilia a retirada do pneu e a câmara danificada com auxílio de 
instrumentos específicos, para examinar a câmara e o pneu danificado, em seguida enche 
a câmara do pneu, utilizando um compressor de ar, para  dilatar  sua superfície, então 
imerge em  água a câmara de  ar servindo- os  de  recipiente apropriado e  atentando na 
formação de bolhas,  para   localizar  os    furos  existentes;   Marca  na câmara os   furos 
indicados pelas  bolhas  de   ar, fazendo riscos com  giz ou  outro material adequado, para 
orientar o reparo dos furos encontrados na câmara de ar, utilizando materiais adesivos, 
impedindo a saída  do  ar;  Coloca na câmara a válvula de  entrada e saída de  ar, 
prensando as arruelas  no orifício próprio, para conter a saída do  ar sob pressão,  em   
seguida  monta  o  pneu recuperado, introduzindo  a   câmara   de    ar  e    enchendo-a   
de ar comprimido, conforme a  tabela  de   especificações  para colocá-la  na  roda;  Remove 
o   pó e outros  detritos  do interior do  veículo, utilizando máquinas  pneumáticas, 
aspiradores  de   pó,   escovas  e  materiais  similares,  para mantê-lo limpo; Lava  a lataria, 
os  vidros e  outras partes do  auto, utilizando mangueiras ou  bombas de  água, 
querosene,  estopas,  chicote de   linha e/ou máquinas de lavagem automática,  para dar 
boa aparência ao veículo e facilitar sua  conservação; Lubrifica pontos determinados das  
partes  móveis,  utilizando  graxa,  óleo   e   produtos similares para  proteger a  máquina 
e  assegurar-lhe um ótimo   rendimento;   Verifica   o    resultado   do    trabalho executado, 
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testando  a  máquina  em   situação  real, para certificar-se de  seu funcionamento 
dentro das condições exigidas; Zela pela limpeza e  conservação das instalações e  do  boxe 
de  limpeza, lavando-os com   água e  solventes, removendo  a   lama,   resíduos   e   
manchas  de    óleo    e engraxando a coluna do  elevador, para manter em  boas 
condições de  uso as referidas instalações;  Executa outras atividades correlatas  ao  cargo 
e/ou  determinadas  pelo superior imediato. 

 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

Efetua diversas tarefas burocráticas, conferindo documentos, preparando 
correspondências, atualizando registro, manipulando máquinas de escritório e 
microcomputador e  atendendo  ao   público  em  geral, seguindo as rotinas estabelecidas. 
Pode executar técnicas de fiscalização de tributos do tesouro público municipal, elaborando  
lanos,  acompanhando  e   informando processos a fim de  contribuir para que a política 
tributária fiscal do  município se compatibilize com as demais medidas de interesse do  
desenvolvimento   nacional, estadual e  regional; preenche documentos,  tais como: 
certidão de  subdivisão de lotes, certidão de  incorporação de     lotes,   alvará de  
construção,  habite-se, obtendo assinatura do  diretor responsável; redige e digita textos 
do departamento sempre que necessário; efetua cálculos para obter informações 
necessárias  ao cumprimento da rotina administrativa; opera máquinas de  cálculos, 
fotocopiadora e   microcomputador; atualiza   fichários  e  arquivos, mantendo  a  ordem dos 
documentos; atende  ao público informando sobre requerimentos, projetos de  
construção, escrituras,  divisões de  lotes e  chácaras; consulta e  coleta documentos,  
transcrições,  arquivos e fichários,  sempre que necessário; redige cartas, comunicados, 
informativos e outros tipos de comunicação de  interesse do  município; verifica negativas  de  
impostos e  taxas, protocolo de requerimento,    verificação  de    débitos, confecção  da 
negativa  e  guias  de  cobrança;  mantém-se  informado a respeito da política de  
fiscalização, acompanhando  as divulgações feitas em  publicações oficiais e especializadas, 
para  difundir a legislação e proporcionar instituições especializadas; Colabora com   a 
limpeza e  organização do local de  trabalho; Executa outras tarefas correlatas 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Coleta dados diversos, consultando documentos, arquivos e fichários, efetuando cálculos, 
para obter informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; Participa 
da atualização de fichários e arquivos, classificando os documentos por ordem alfabética, 
para possibilitar um controle sistemático dos mesmos; Recepciona o público em geral, 
anunciando-os ao setor que forem  encaminhados;  Faz   a  entrega  de correspondência 
aos devidos setores ou  servidores; Efetua anotações e entrega de  recados aos 
Secretários; Consulta e  coleta documentos,  transcrições,  arquivos e  fichários; Opera  a  
máquina fotocopiadora, sempre  que  for necessário;  Datilografa documentos,  ofícios, 
empenhos, cheques, escalas, comunicados, informativos e outros; Recebe  e  emite  fax  
quando  solicitado; Protocola documentos,    notas    fiscais,   recibos   e    outros,   para 
empenho;  Atualiza fichários  e  arquivos; Separa  vias de empenho, após estes serem 
empenhados, efetuando os pagamentos solicitados; Emite relações de  contas a pagar; 
Após  encerramento do  mês, enviar à contabilidade, as vias dos empenhos e processos; 
Mantêm em  ordem as funções burocráticas do  setor,  que envolvam números  e  papéis; 
Colabora   com    a  limpeza  e   organização   do    local   de trabalho; Executa outras 
tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo  superior imediato. 

 
AUXILIAR DE CLASSE 

Participar das atividades desenvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela; 
Manter-se integrado  com   o professor  e  as  crianças; Participar das  reuniões 
pedagógicas   e    de    grupos   de    estudos,   na   Unidade Educativa; Seguir a orientação 
da supervisão da Unidade Educativa; Orientar para que a criança adquira hábitos de 
higiene; Auxiliar na assepsia integral da criança; Auxiliar na elaboração de  materiais  
pedagógicos (jogos,  materiais de   sucata,  e  outros);  Promover ambiente  e  de   respeito 
mútuo   e    cooperação,  entre   as   crianças   e    demais profissionais da Unidade 
Educativa, proporcionando o cuidado e  educação;  Atender as crianças respeitando a 
fase  em   que  estão  vivendo; Interessar-se  e  entender a proposta  da  Educação  
Infantil,  da  Rede Municipal de Salinas; Participar das formações propostas pela 
Coordenação de  Educação Infantil; Atender as solicitações das crianças; Auxiliar na 
adaptação das novas crianças; Comunicar  ao professor e  ao supervisor,  
anormalidades no processo de  trabalho; Zelar pela guarda de  materiais e equipamentos 
de  trabalho; Participar ativamente, no processo de  adaptação das crianças e  atendendo 
as suas necessidades;  Participar  do   processo  de   integração  da unidade educativa, 
família e comunidade; Desenvolver hábitos   de     higiene,   junto   à   criança;   Atender   
as necessidades   de    Medicina,   Higiene   e    Segurança   do trabalho;  Conhecer  o   
processo  de   desenvolvimento  da criança, mantendo-se atualizado, através de  leituras, 
encontros  pedagógicos, formação continuada  em  serviço, seminários e  outros  eventos;   
Comunicar ao professor e ou/direção situações que requeiram atenção especial; 
Realizar outras atividades correlatas com  a função. 

 
AUXILIAR DE PADEIRO 

Auxiliar nas tarefas de fabricação de pães.  Auxiliar na separação e pesagem de 
ingredientes necessários ao fabrico de pães; Auxiliar na preparação da massa, a fim de 
encaminhá-la para o cozimento; Auxiliar na cilindragem e corte da massa para dar-lhe a 
forma desejada; Auxiliar na colocação dos pães no forno, para cozimento; Efetuar 
transporte de materiais e instrumentos necessários ao trabalho; Efetuar a limpeza, a 
guarda e conservação de equipamentos e instrumentos após o uso; Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

Atividades envolvendo a execução de trabalhos de contínuo, de copa e limpeza: Executar os 
serviços de limpeza e conservação dos prédios públicos; Limpar pisos, vidros, lustres, e 
instalações sanitárias; Remover lixos e detritos; Lavar e encerar pisos; Arrumar os  locais 
móveis de    trabalho;   Executar   serviços  de    copa   e    cozinha; Organizar pedidos de  
material e gêneros para o necessário ao funcionamento dos serviços sob sua 
responsabilidade; Executar outras tarefas inerentes a função. 

 
 

Efetuar trabalhos gerais de carpintaria, cortando e armando, instalando e reparando 
peças de  madeira para confeccionar conjuntos  ou   peças de  edificações, obras  e 
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CARPINTEIRO 

cenários   ou     efetuar   a   manutenção   das   mesmas. Confeccionar peças com o auxílio 
de ferramentas adequadas; instalar esquadrias e outras peças de madeira ou metal, 
como janelas, básculas e fechaduras; reparar elementos de madeira; colocar ou substituir 
ferragens em móveis;  confeccionar  e  montar  formas de   concretagem, peças    
empregadas   em  obras;    executar    peças    em carpintaria  como forros, palanques  e 
engradamentos; executar  instalações,  reformas  e   reparo  de   telhados  e afins; realizar 
acabamentos  em  móveis; operar máquinas de  carpintaria; construir e  reconstruir 
pontes e  pontilhes de   madeira;  zelar pela conservação dos equipamentos  e 
ferramentas do  trabalho; desempenhar outras tarefas que, por   suas  características, se   
incluam na  sua  esfera de competência. Estudar as características do trabalho, 
interpretando esboço, modelo ou especificações para estabelecer a sequência das 
operações a serem executadas; Conferir medidas de trabalhos, utilizando instrumentos 
adequados, de acordo com os trabalhos a serem realizados; Afiar os  materiais a serem 
utilizados nos diversos serviços, encaminhando  os  itens faltantes para providencias de  
compras, de  forma a evitar atrasos e interrupções  nos serviços; Remover materiais  e  
resíduos provenientes   da   execução   dos   serviços;   Zelar   pela segurança  individual e  
coletiva, utilizando  equipamentos de    proteção   apropriados,   quando   da   execução  
dos serviços; Executar tratamento  e  descarte de  resíduos de materiais provenientes de  
seu local de  trabalho; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e  limpeza dos 
equipamentos, instrumentos  e  materiais  utilizados, bem como   do    local   de    trabalho;  
executar  outras   tarefas correlatas,  conforme necessidade  ou   a  critério de   seu 
superior. 

 
COVEIRO 

Garantir a organização dos cemitérios. Controlar segundo normas estabelecidas, o 
cumprimento das exigências para sepultamento, exumação e localização de sepulturas; 
abrir covas escorando as paredes da abertura e moldar lajes para tampá-las; sepultar e 
exumar cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; colocar o caixão na cova aberta, 
manipular as cordas de sustentação ou   outro  material para esse fim;  limpar e  capinar o  
cemitério, mantendo-o limpo; abrir  e  fechar os  portões e  controlar o  horário de visita; 
transportar  materiais e  equipamentos de  trabalho; preparar e adubar a terra, ajudar 
no plantio de  árvores e espécies ornamentais e aguá-las; participar dos trabalhos de  
caiação de  muros, paredes, etc;  zelar pela conservação geral do  cemitério, máquinas  e  
ferramentas de  trabalho zelar pela segurança do  cemitério; executar outras tarefas afins. 

 
 

ELETRICISTA 

Instalar e fazer a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos 
elétricos em geral, guiando-se por esquemas e outras especificações, utilizando 
ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar  o  bom funcionamento do  sistema 
elétrico. 

 
 

FISCAL DE OBRAS 

Acompanha as obras e serviços de construção civil e de urbanismo, fazendo a fiscalização 
com base em projetos aprovados para execução. Observa a qualidade do material, 
quantidade e qualidade da mão de obra empregada na obra. Observa o cumprimento do 
cronograma físico estabelecido para a obra ou serviço. Elabora relatório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISCAL DE TRIBUTOS 

Realizar lançamento, c obrança e fiscalização dos tributos de competência do município e 
fazer com que se  observem o código tributário  municipal  e  nacional e  demais  leis, 
normas e regulamentos, orientando e penalizando para se fazer cumprir a legislação 
sobre o  assunto; fiscalizar estabelecimentos residenciais, comerciais, industriais, 
prestação de  serviços entre outros no que tange o recolhimento dos impostos 
incidentes  sobre os  mesmos; penalizar, aplicar multas, proceder a interdição e ou 
fechamento, tudo dentro da competência legal pertinente; ter  efetivo conhecimento   e   
prática  no  seu  campo  de atuação e em  informática; realizar tarefas afins; ficar 
incumbido de  todas as atividades que por sua natureza estão  no  âmbito  de   sua  
competência; realizar levantamentos e pesquisas de  dados e situações objeto de 
fiscalização e  efetuando cálculos de  valores; informar ao público em  geral, bem como 
realizar o atendimento sob a situação  dos mesmos com   a municipalidade; cumprir  e 
fazer cumprir o  regulamento, normas e  rotinas em  vigor; prestar serviço de  digitação; 
redigir expedientes sumários, tais  como cartas,  ofícios e  memorandos, de  acordo com 
modelos e  normas preestabelecidas; auxiliar nos serviços de   organização  e  
manutenção  de   cadastros,  arquivos  e outros instrumentos de  controle 
administrativo/fiscal; distribuir  e   encaminhar  papéis  e   correspondências  no setor de  
trabalho; auxiliar nos serviços de  atendimento  e recepção  ao  público;  executar  
atividades  auxiliares  de apoio  administrativo;   zelar  pelo    equipamento sob sua 
guarda, comunicando à chefia imediata a necessidade de consertos e  reparos; atender 
e  encaminhar as partes que desejam falar  com  a chefia da unidade e  executar outras 
atribuições  afins;  fazer  cumprir  a  legislação tributária municipal,  mediante:  lavra  de    
auto  de    infração  e   a imposição    de     penalidade,    informação    de     processo 
tributário administrativo, orientação ao sujeito passivo de obrigação tributária  acessória 
ou  principal; coletar dados e informações necessárias ao cadastro técnico municipal e 
executar outras tarefas afins.  Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
 

GUARDA MUNICIPAL 

Executar serviços de guarda nas repartições municipais, monumentos, parques, jardins, 
logradouros públicos. Exercer vigilância noturna nas repartições municipais situadas no 
perímetro urbano da cidade. Auxiliar o serviço de fiscalização municipal. Orientar o 
público, objetivando o zelo pelo bem público.   Exercer outras atividades correlatas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar planos de manutenção; realizar manutenções de motores, sistemas e partes de 
máquinas pesadas e tratores. Substituem peças, reparar e testar desempenho de 
componentes e sistemas de máquinas pesadas. Trabalhar em conformidade com normas e 
procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente. 
Elaborar plano de manutenção: Diagnosticar falhas de funcionamento das máquinas; 
Interpretar desenhos e normas técnicas; Preencher ordem de serviço; Orçar serviços 
manuais e por  computador Estimar tempo de  execução; Preencher requisição de material;  
Identificar o  trabalho a ser realizado. Realizar manutenção de motores, sistemas e 
partes das máquinas: Selecionar ferramental de  acordo com  o trabalho; Remover o  motor 
da máquina;  Efetuar limpeza gera; Desmontar o motor;    Conferir peças no recebimento;    
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MECÂNICO DE MÁQUINAS 

PESADAS 

Controlar dimensional das peças; Enviar peças para retificação; Instalar motor no veículo;  
Montar motor; Ajustar válvulas no  motor;   Identificar  tipos  de   transmissão  e 
funcionamento;       Remover  sistemas    de    transmissão; Efetuar  ajustes  de   montagem 
na  transmissão;  Limpar filtros de  transmissão; Instalar  sistemas de  transmissão na 
máquina; Ajustar  componentes  mecânicos  elétricos e hidráulicos;  Regular  freios;  
Sangrar  sistema  de   freios; Drenar   filtros   da   linha   de    alimentação;   Interpretar 
diagramas eletroeletrônicos; Regular sistema de  ignição e injeção;   Ajustar    cubos  de    
rodas;   Regular  altura   da suspensão;  Balancear rodas; Lubrificar articulações da 
suspensão;    Alinhar  sistema  de   direção; Substituir braços do sistema; Ajustar 
componentes pneumáticos. Substituir Peças dos Diversos Sistemas: Trocar peças com 
defeito de fabricação; Trocar peças desgastadas pelo tempo de uso; Substituir agregados 
(compressor, alternador,   bomba  d'água  etc.);  Trocar  filtros  e lubrificantes;  Substituir  
agregados da suspensão; Trocar peças   do     sistema   de     escapamento;    Trocar   
fluidos hidráulicos; Trocar sistema de  embreagem; Desmontar sistema de   transmissão;  
Trocar válvula injetora;  Trocar componentes eletroeletrônicos;   Trocar amortecedores; 
Trocar barras  estabilizadoras  e  hastes de  reação; Trocar molas;  Trocar  tensores; Trocar  
válvulas  pneumáticas; Trocar buchas;   Trocar terminais esféricos (pivôs); Trocar 
rolamentos  de   rodas; Trocar componentes  da  unidade hidráulica;  Trocar radiadores;  
Trocar sensores  térmicos; Trocar mangueiras,  correias e  polias; Trocar vedantes de óleo  
e  água;   Substituir  bolsas de  ar; Substituir óleo  de amortecedores. Reparar 
Componentes e Sistemas de máquinas: Reparar sistema de arrefecimento; Reparar 
sistema de sobre alimentação; Reparar sistema de escapamento; Reparar válvulas 
pneumáticas; Reparar bomba de combustível; Reparar  válvula injetora  (diesel); Reparar 
carburadores;  Reparar bomba injetora; Reparar sistema de  carga e partida; Reparar 
bomba hidráulica da direção;  Reparar  caixa  de   direção;      Reparar  chassis; Reparar  
unidade  hidráulica;     Reparar  bomba  d'água; Reparar sistema elétrico;  Realizar 
manutenção da bomba hidráulica;    Realizar manutenção  do   compressor  de   ar. Testar 
desempenho de componentes e sistemas de veículos: Testar desempenho do  motor em  
dinamômetro; Testar  motor na máquina; Testar  sistema de  transmissão na máquina; 
Testar válvulas injetoras; Efetuar testes hidráulicos  e   pneumáticos;  Testar  circuitos 
eletroeletrônicos;  Verificar  funcionamento da  alavanca  e cabo  de   freios;  Testar  
pressão de   alimentação  e  vazão; Verificar condições da tubulação e tanque de  
combustível; Testar  estanqueidade do  sistema de  alimentação; Testar sistema  
eletroeletrônico do   freio   ABS;   Realizar teste  de funcionamento do  sistema de  
arrefecimento; Realizar teste de   emissão  de   poluentes;  Verificar  condições  de 
funcionamento   dos   componentes   do     freio.    Realizar trabalho com segurança: 
Identificar áreas de risco; Descartar peças, componentes, fluidos e lubrificantes, segundo 
normas ambientais; Consultar recomendações de segurança contidas nos manuais e  
nas máquinas; Vestir equipamentos  de    proteção   individual;  Trabalhar   com atenção 
seletiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECÂNICO DE VEÍCULOS 
 

Elaborar planos de manutenção; realizar manutenções de motores, sistemas e partes de 
veículos automotores. Substituem peças, reparar e testar desempenho de componentes 
e sistemas de veículos. Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, 
de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente. Elaborar plano de 
manutenção: Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo; Interpretar desenhos e  
normas  técnicas;  Preencher  ordem de   serviço;  Orçar serviços manuais  e  por   
computador  Estimar  tempo de execução; Preencher requisição de  material;  Identificar  o 
trabalho a ser realizado. Realizar manutenção de motores, sistemas e partes dos veículos: 
Selecionar ferramental de acordo com o trabalho; Remover o motor do veículo; Efetuar 
limpeza gera; Desmontar o motor; Conferir peças no recebimento; Controlar dimensional 
das peças; Enviar peças para retificação; Instalar motor no veículo; Montar motor; Ajustar 
válvulas no motor;   Identificar tipos de transmissão e  funcionamento;    Remover sistemas  
de transmissão; Efetuar  ajustes  de  montagem  na transmissão;  Limpar filtros de  
transmissão; Instalar sistemas de  transmissão  no veículo; Ajustar  componentes 
mecânicos elétricos e  hidráulicos;  Regular freios; Sangrar sistema de freios; Drenar filtros 
da linha de alimentação; Interpretar  diagramas  eletroeletrônicos; Regular sistema de  

ignição  e   injeção;  Ajustar  cubos  de  rodas;  Regular altura   da   suspensão; Balancear  

rodas;  Lubrificar articulações da suspensão; Alinhar sistema de  direção; Substituir braços 

do  sistema; Ajustar componentes pneumáticos.  Substituir Peças dos Diversos Sistemas: 
Trocar peças com defeito de fabricação; Trocar peças desgastadas pelo tempo de uso; 
Substituir agregados (compressor, alternador, bomba d'água etc.); Trocar filtros e 
lubrificantes; Substituir agregados da suspensão; Trocar peças do sistema de  escapamento; 
Trocar  fluidos hidráulicos; Trocar sistema de  embreagem; Desmontar sistema de   
transmissão;  Trocar válvula injetora;  Trocar componentes  eletroeletrônicos; Trocar 
amortecedores; Trocar barras  estabilizadoras  e  hastes de  reação; Trocar molas;  Trocar  
tensores;     Trocar  válvulas  pneumáticas; Trocar buchas;   Trocar terminais esféricos 
(pivôs); Trocar rolamentos  de   rodas;    Trocar componentes  da  unidade hidráulica;  Trocar 
radiadores;  Trocar sensores  térmicos; Trocar mangueiras,  correias e  polias; Trocar 
vedantes de óleo  e  água;   Substituir  bolsas de  ar; Substituir óleo  de amortecedores. 
Reparar Componentes e Sistemas de Veículos: Reparar sistema de  arrefecimento;   Reparar 
sistema de  sobre alimentação; Reparar sistema de escapamento;   Reparar  válvulas  
pneumáticas;   Reparar bomba de  combustível;  Reparar válvula injetora (diesel); Reparar 
carburadores;  Reparar bomba injetora; Reparar sistema de  carga e partida; Reparar 
bomba hidráulica da direção;     Reparar  caixa de   direção;     Reparar  chassis; Reparar  
unidade  hidráulica;     Reparar  bomba  d'água; Reparar sistema elétrico;  Realizar 
manutenção da bomba hidráulica; Realizar manutenção  do   compressor  de   ar. Testar 
desempenho de    componentes   e    sistemas   de veículos: Testar desempenho do  motor 
em  dinamômetro; Testar motor no veículo; Testar sistema de  transmissão no veículo;  
Testar  válvulas  injetoras;  Efetuar  testes hidráulicos  e   pneumáticos; estar  circuitos 
eletroeletrônicos;  Verificar  funcionamento da  alavanca  e cabo  de   freios;  Testar  pressão 
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de alimentação  e  vazão; Verificar condições da tubulação e tanque de  combustível; Testar  
estanqueidade do  sistema de  alimentação; Testar sistema  eletroeletrônico do   freio   ABS;   
Realizar teste  de funcionamento do  sistema de  arrefecimento; Realizar teste de emissão  de   
poluentes;  Verificar  condições  de funcionamento   dos   componentes   do     freio.    
Realizar trabalho com     segurança: Identificar áreas de    risco; Descartar peças, 
componentes, fluidos e lubrificantes, segundo normas ambientais; Consultar 
recomendações de segurança  contidas nos manuais  e  nos  veículos; Vestir 
equipamentos  de    proteção   individual;  Trabalhar   com atenção seletiva 

 
 
 

MERENDEIRO 

Selecionar os ingredientes necessários de acordo com o cardápio do dia; orientar os 
trabalhos de preparação dos alimentos; fazer e servir café nos diversos órgãos da 
municipalidade; preparar refeições e merendas; controlar o  estoque de ingredientes; 
supervisionar os trabalhos de arrumação,  limpeza e  higiene da cozinha, da despensa e 
dos locais de refeições; supervisionar a esterilização dos utensílios nas cozinhas das 
creches e unidades escolares; registrar o número de refeições e merendas servidas 
diariamente; responsabilizar-se pelo controle de louças, talheres, utensílios e  
equipamentos; cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; desempenhar 
outras tarefas que, por   suas características, se  incluam na sua esfera de  competência. 

 
 
 
 

MOTORISTA CLASSE B 

Executar as tarefas que se destinam a dirigir veículos leves. Transportar pessoas. 
Verificar níveis de óleo, água, combustíveis, calibragem de pneus, extintores e outros. 
Preencher boletim diário de viatura e de ocorrência, recolhendo o veículo à garagem, 
quando concluir o serviço, mantendo-o limpo e em ordem, deixando-o corretamente 
fechado e estacionado, fazer pequenos reparos de urgências, e realizar outras atribuições 
compatíveis com sua especialização. Executar outras atividades compatíveis com as 
especificadas, conforme as necessidades da Prefeitura.  Verificar itinerário a ser seguido. 
Solicitar os serviços de manutenção do veículo. Atender às normas de segurança no 
trânsito.  Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato. 

PADEIRO 

Coordena todas as atividades vinculadas à  padaria municipal, executando os trabalhos de 
fabricação de  pães, preparando e cozinhando massas diversas, para abastecer a 
padaria. Separa os ingredientes da mistura, calculando as quantidades necessárias 
para confeccionar a massa; Dá ao tratamento necessário à massa, fermentando-a, 
misturando e  amassando seus ingredientes, empregando processo manual ou  
mecânico a fim  de  prepará-la para o cozimento; Cilindra, corta ou  enrola a massa, 
procedendo de  acordo com  a técnica requerida, para dar-lhe a forma desejada; 
Cozinha a massa, levando-a ao forno aquecido a uma temperatura determinada e  
observando o  tempo de permanência,   para   obter   os     pães   na   consistência 
desejada; Comunica irregularidades encontradas nas mercadorias e  nas máquinas, 
indicando as providências cabíveis, para evitar o consumo de  gêneros deteriorados e 
assegurar o  funcionamento  da máquina;  Pode calcular o rendimento do  pão, seu 
volume específico, sua qualidade organolética  e   a  absorção de   água  pela  farinha,  
para permitir  o   controle   do    consumo   de    materiais   e   da qualidade dos produtos; 
Controla o  estoque dos gêneros alimentícios sob sua  responsabilidade, efetuando a 
lista de   compras  para  o   abastecimento da  padaria  quando necessário;   Zela  pelo    
bom  funcionamento   do estabelecimento; Colabora com  a limpeza e organização do local 
que  está  trabalhando;  Executa  outras  atividades correlatas ao cargo e/ou  
determinadas pelo  superior imediato. 

 
PEDREIRO 

Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais similares, guiando-se por 
desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao 
ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. Assenta tijolos e outros 
materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas,  chaminés e  outras  
obras, assentar  tijolos de material   refratário,   para   construir   e    fazer   reparos; 
Constrói passeios  nas  ruas e  meios  fios;  Reveste  as paredes, muros e  fachadas  dos 
edifícios com   argamassa de  cimento, gesso ou  material  similar;  Verifica as características 
da obra examinando a planta, estudando qual é  a melhor maneira de  fazer o  trabalho; 
Mistura as quantidades  adequadas  de   cimento, areia  e  água para obter  argamassa  
a  ser  empregada  no  assento   de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; Constrói 
alicerces,   muros  e  demais   construções  similares, assentando tijolos ou   pedras em   
fileiras  ou   seguindo  o desenho e  forma indicadas  e  unindo-os com   argamassa; Reboca 
as  estruturas  construídas,  atentando    para  o prumo e  o  nivelamento das mesmas; 
Faz  as construções de  “boca de  lobo”, calhas com   grades para captação de águas 
pluviais das ruas, com  o auxílio do  mestre de  obras; Realiza trabalhos  de  manutenção  
corretiva de  prédios, calçadas e  estruturas  semelhantes, reparando paredes e pisos, 
trocando telhas,  aparelhos sanitários,  manilhas  e outros; Colabora com  a limpeza e 
organização do  local que está trabalhando; Executa outras atividades correlatas ao cargo 
e/ou determinadas pelo  superior imediato. 

SECRETÁRIO ESCOLAR 

Conhecer os fundamentos,  os   objetivos,  a estrutura,  a organização e o funcionamento 
da Secretaria Escolar e da Unidade Escolar; avaliar e organizar informações, estruturando-
as  de   forma a  suprir  as  necessidades da unidade escolar; elaborar manuais e  rotinas 
de  trabalho, definindo  os  métodos particulares  de   execução a serem aplicados; 
organizar plano de distribuição de  trabalho, acompanhar a qualidade da execução e  
observar prazos; organizar formalmente publicações de editais e outros informes para  
divulgação; identificar a importância  e  as formas   de    organizar  as   atividades  de    
arquivamento; elaborar instruções  disciplinadoras sobre os  sistemas de arquivo, 
particularizando acesso e guarda; classificar documentos em  conformidade com  a origem 
da operação; organizar e manter arquivo de  documentos; dimensionar e organizar 
espaços físicos, instalações e equipamentos destinados  à  secretaria  escolar; interpretar  
exigências e formalidades da legislação educacional; utilizar aplicativos de   informática; 
diagnosticar  necessidades  de   programas de     capacitação,    reciclagem,   treinamento    e 
desenvolvimento de pessoal administrativo; receber, classificar, registrar,  distribuir,  
acompanhar,  multiplicar documentos; elaborar relatórios, encaminhando-os aos 
responsáveis; preencher histórico escolar e  transferência, anotando dados pessoais do  
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aluno e escola, as avaliações, carga  horária,  para  emissão  de   documento  e   atender 
solicitação  de   outras  instituições;  calcular  horas-aulas dos professores da Educação 
Básica, verificando número de  aulas ministradas e  aplicando regras específicas para 
fechamento  da  folha;  conferir  registros  de   diários  de classe, verificando cálculos 
matemáticos para  elaboração do  resultado final obtido pelo  corpo discente; confeccionar 
demonstrativos  de   gastos  de   materiais  diversos, elaborando planilhas por  setor através 
de  dados e informações repassadas  pela chefia para  relatório final; Receber e  enviar 
correspondências encaminhando-as  aos setores competentes através de  formulários 
próprios, mantendo sempre o sigilo  e a ética profissional; controlar frequências  dos  
docentes  e  demais  funcionários, verificando assiduidade  e  pontualidade, para 
fechamento da folha de  frequência; manter o livro  de  ponto da unidade escolar sempre 
atualizado, conferindo a entrada e saída de todos os  funcionários; atender  ao público 
em   geral com educação e  clareza, recepcionando  e  dialogando com   as pessoas para 
encaminhamento e  solução de  problemas e prioridades por   elas apresentadas  visando 
à melhoria do serviço prestado;manter bom relacionamento com 
colegas/munícipes/alunos/servidores  da  escola, respeitando,  dialogando e  agindo com   
ética em  todas as situações existentes para manter sigilo  profissional que o cargo  exige;  
executa   outras   atribuições   correlatas   ao cargo, de  igual nível de  complexidade e 
responsabilidade. 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Executar atividades de orientação, acompanhamento e execução do  trabalho de  
enfermagem em  grau auxiliar e participação  no  planejamento  da  assistência  de 
enfermagem, com  o fim  de  promover, proteger e recuperar a saúde do  indivíduo e da 
coletividade. 

 
TÉCNICO RX 

Selecionar filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiologia requisitada pelo  
médico, visando facilitar a execução do  trabalho; colocar os  filmes nos chassis, 
posicionando  e  fixando letras e números  radiopacos no filme, para  bater  as  chapas 
radiográficas;  preparar o paciente  nas  posições corretas, medindo as  distâncias para 
a focalização da área a ser radiografada,  a fim de obter  maior nitidez;  acionar o  
aparelho  de  raio  “x”, observando as instruções de  funcionamento; encaminhar os   
chassis  com  o  filme à  câmara  escura e efetuar a revelação da  chapa;  registrar  o  
número  de   radiografias realizadas,  discriminando  tipos,  regiões e  requisitantes, para 
possibilitar a elaboração do  boletim estatístico; controlar o estoque de   filmes  e  de   
outros  materiais do setor, verificando  gastos, para assegurar a continuidade do   
serviço;  operar  qualquer   tipo  de   máquina para  a revelação,   fixação  e   secagem  de   
chapas  radiográficas; executar outras atividades correlatas ao cargo. 

 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
 

 
CARGO 

 
ATRIBUIÇÕES 

 
 
 
 
 
 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

Planejar e executar programas ou atividades no campo do serviço social; selecionar  
candidatos   a   amparo   pelos   serviços   de assistência. Realizar ou orientar estudos e 
pesquisas no campo do serviço social; preparar programas de trabalho referente ao 
serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e executar trabalhos nos 
casos de reabilitação Profissional; encaminhar clientes à dispensários e hospitais 
acompanhando o tratamento  e a recuperação dos mesmos, assistindo  aos familiares; 
planejar e promover inquéritos sobre a situação  social de escolares e  suas famílias;  
fazer  triagem  dos  casos  apresentados   para   estudo, prestando  orientação com visitas 
buscando a solução adequada do   problema;  estudar  os  antecedentes  da  família, 
orientar a seleção sócio-econômica para a concessão de bolsas de  estudos e outros  
auxílios do   Município;selecionar  candidatos  a  amparo pelos serviços de  assistência à 
velhice, à infância abandonada, a cegos, etc.;fazer levantamentos  sócio-econômicos, com   
visitas, à planejamento  habitacional,  nas  comunidades,  pesquisar problemas 
relacionados com   o  trabalho; supervisionar e  manter registros dos casos  investigados; 
prestar  serviços em   creches  e similares; prestar assessoramento; participar no 
desenvolvimento de   pesquisas  médico-sociais e  interpretar,  junto  ao  médico, a 
situação social do  doente e de  sua família; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução de  atividades próprias do    cargo;  executar  tarefas  afins, 
inclusive  as   editadas   no respectivo regulamento da profissão. 

 
 

BIOQUIMICO 

Disponibilizar informação em qualquer suporte; gerenciar unidades de informação, tais 
como: bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além 
de redes e sistemas de informação. Tratar tecnicamente e desenvolver recursos 
informacionais; recuperar informação para geração do conhecimento; disseminar 
informação com o objetivo de facilitar o acesso ao conhecimento; desenvolver estudos e 
pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações  educativas.  Poderá prestar 
serviços de assessoria e consultoria na área de atuação. 

 
 

COORDENADOR 
PEDAGÓGICO 

Realizar pesquisas de natureza técnico-pedagógica, relacionadas com legislação, organização 
e funcionamento de sistemas  de ensino, processos  de  aprendizagem, administração 
escolar, métodos e  técnicas empregadas, planejar, coordenar, organizar e executar 
atividades pedagógicas concernentes  ao corpo docente e discente. 

 
 

ENFERMEIRO PSF 

Desenvolver atividades de enfermagem nas funções de assistência, administração, 
educação e pesquisa, em nível de prevenção, cura e reabilitação, na internação, 
ambulatório e emergência; receber o plantão e inteirar-se de todas as ocorrências; 
supervisionar a execução das prescrições médicas, administração de medicação e 
técnicas especiais; avaliar e evoluir todos os pacientes, no seu período de trabalho; 
controlar a execução de rotinas estabelecidas para cada caso; tomar iniciativa nos casos 
de urgência; dar orientações para alta dos pacientes; providenciar o preparo da 
Unidade, para a recepção de novos pacientes; zelar pela conservação do equipamento; 



           
   

 

22 

auxiliar o  médico na execução de tratamento e colocação de  aparelhos especiais; realizar 
escalas de serviços; acompanhar pacientes transferidos  a outro Hospital; executar 
tarefas específicas do  enfermeiro tais como: sondagens, curativos grandes, instalação  
de   PVC, preparo  de   NPT,  conferir medicação  psicotrópica, controlar equipamentos e  
materiais e manter  em   ordem  o   prontuário  do   paciente,  além  de   outras 
pertinentes à função. 

 
 

FARMACEUTICO 

Fiscaliza farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas quanto ao aspecto 
sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar 
seus responsáveis no cumprimento da legislação  vigente;  Fornece  medicamentos  de 
acordo com  prescrições médicas, interpretando as instruções de uso dos produtos  e  
repassando aos pacientes, bem  como supervisiona  a  distribuição  e   o   controle  dos  
medicamentos, emitindo laudos, pareceres e  diagnósticos sobre possíveis efeitos 
colaterais quanto o  uso de  produtos farmacêuticos; subministra produtos médicos e 
cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; Controla   entorpecentes   e    produtos  
equiparados,  através  de mapas,  guias  e   livros, assim  atendendo  a  dispositivos 
legais; Analisa produtos farmacêuticos, valendo-se de  métodos químicos, para   verificar  
qualidade,  teor,  pureza  e   quantidade  de cada elemento na composição; Orienta os  
responsáveis por farmácias e drogarias para que cumpram as leis vigentes; Assessora 
as autoridades superiores no preparo de  informações e  documentos sobre legislação e 
assistência  farmacêutica;  Fornece sempre que solicitado  subsídios   para   elaboração  
de    ordens   de    serviço, portarias, pareceres e  manifestos;  Controla o  estoque a 
compra de  medicamentos, assim como, o prazo de  validade dos mesmos 

 
 

FISIOTERAPEUTA 

Trata sequelas de meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas de 
acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, 
eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, massoterapia, fisioterapia desportiva e 
técnicas especiais de  reeducação muscular para obter o máximo de  recuperação 
funcional dos órgãos e  tecidos afetados;  Avalia e reavalia o  estado de  saúde de  doentes 
e  acidentados, realizando testes musculares e funcionais; Faz  pesquisas de reflexos, 
provas de  esforço, de  sobrecarga e de  atividades para identificar o nível de capacidade 
funcional dos órgãos afetados; Planeja e executa tratamentos  de    afecções  reumáticas, 
sequelas  de acidentes vascular cerebral e outros; Ensina exercícios físicos de  preparação e 
condicionamento pré e pós parto, fazendo demonstrações e orientando a parturiente 
para facilitar  o trabalho de  parto; Presta atendimento à pessoas com  membros 
amputados, fazendo treinamentos nas  mesmas, visando a movimentação ativa e 
independente com o uso das próteses; Faz  relaxamento, exercícios e    jogos  com  pacientes   
portadores   de    problemas   psíquicos, treinando-os  sistematicamente  para  promover 
a  descarga ou liberação da agressividade e  estimular  a sociabilidade; Manipula 
aparelhos de  utilidade fisioterápica; Controla o registro de  dados, observando as 
anotações das aplicações e tratamentos utilizados, para    elaborar boletins estatísticos; 
Supervisiona e avalia atividades dos auxiliares, orientando-os na execução das tarefas, 
para  possibilitar  a execução correta  de exercícios  físicos  e   a manipulação de   
aparelhos  mais simples; Assessora autoridades superiores em assuntos de  fisioterapia 
preparando informes, documentos e pareceres. 

 
MÉDICO 

PLANTONISTA 

Compor equipe de saúde, participando das reuniões do serviço, tanto administrativa 
como técnicas; Realizar atendimento individual para avaliação médica, diagnóstico, 
prescrição medicamentosa, orientações e encaminhamentos. Realizar atendimento em 
oficinas terapêuticas  executadas por  profissional de  nível superior ou  nível médio; Realizar 
visitas domiciliares, com objetivo  de   avaliar a  situação  do   usuário  em   seu  domicílio e 
propor   ações  no  sentido    de     prestar   assistência.   Prestar atendimento à família; 
Participar de atividades de apoio matricial. 

 
 
 

MÉDICO/PSF 

Realizar assistência integral (promoção  e   proteção da  saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias 
em  todas as fases do  desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e  
terceira idade; Realizar consultas  clínicas e  procedimentos na USF   e,   quando  indicado 
ou   necessário, no domicílio e/ou  nos demais espaços comunitários (escolas,  
associações etc);  Realizar atividades  de   demanda  espontânea e  programada em clínica 
médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas  urgências clínico-
cirúrgicas e  procedimentos para fins de   diagnósticos;  Encaminhar,  quando  necessário, 
usuários  a serviços  de   média  e   alta  complexidade, respeitando fluxos de referência e 
contra referência  locais,  mantendo  sua responsabilidade pelo   acompanhamento do  
plano terapêutico do usuário,   proposto pela referência;  Indicar a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento 
do usuário;  Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Auxiliares  de Enfermagem, ACD e  THD;    Participar  do   gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da USF. 

 
 

NUTRICIONISTA 

Planeja e elabora cardápios e dietas, baseando-se na observação da aceitação dos 
alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de preparação dos mesmos, 
para oferecer alimentos com composição equilibrada de nutrientes, acompanha o 
trabalho de pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, zela pela ordem e manutenção de  
boas condições higiênicas. 

 
ODONTOLÓGO 

Atividades que se destinam a executar e coordenar os trabalhos relativos a diagnóstico e 
tratamento de afecções na boca, dentes, região maxilo-facial, utilizando processos 
clínicos e  instrumentos adequados, para  manter  e   recuperar  a  saúde  oral,  e   
realizar outras atribuições compatíveis com  sua especialização. 

 
 

PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL I 

Planejar e ministrar aulas para ensino infantil e /ou nas séries iniciais do ensino 
fundamental,  transmitindo os conteúdos teórico-prático pertinentes, utilizando materiais 
e instalações apropriados   para   desenvolver  a  formação  dos   alunos,   sua capacidade 
de  análise crítica, e  suas  aptidões motivando, ainda, para atuação nas mais diversas 
áreas profissionais. 

 Planejar, ministrar aulas na disciplina curricular transmitindo os conteúdos teórico-
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PROFESSOR II DE 
CIÊNCIAS 

práticos da disciplina de sua área de atuação, através de técnicas e metodologias 
apropriadas; orientar a aprendizagem; Participar do processo de planejamento das 
atividades da escola; Cooperar  na elaboração, execução   e avaliação do   Plano   Político 
pedagógico da  Unidade   Escolar; Elaborar programas,  projetos e planos  de   curso, 
atendendo a tecnologia  educacional e às  diretrizes do ensino; Executar o trabalho 
docente em  consonância com  a proposta pedagógica da rede municipal de ensino; 
Contribuir para  o  aprimoramento da qualidade  do    ensino;   Participar dos   processos 
coletivos  de avaliação do  próprio trabalho e  da Unidade Escolar com  vista ao melhor  
rendimento do  processo  de  ensino-aprendizagem, replanejando sempre que necessário; 
Executar outras  atividades afins e compatíveis com  o cargo. 

 
PROFESSOR II DE 
EDUCAÇÃO. FÍSICA 

Participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola como objetivo de  
fundamentar e esclarecer a concepção da infância,  o    papel   da   Educação   Física   no   
espaço   escolar, especialmente, nesta etapa de  ensino, e o  verdadeiro sentido da 
corporalidade na formação humana;  Participar das reuniões sistemáticas de  estudos 
na escola, inclusive, nas horas-atividade; Acompanhar  e   avaliar  com    os   professores  o   
desenvolvimento integral  dos  alunos,  a  partir  de    uma  avaliação  diagnóstica, 
cumulativa e  processual;  Realizar registros  sistemáticos  dessas avaliações por  meio de  
parecer descritivo, evitando estigmatizar os alunos; Planejar suas ações com   os  
professores considerando as experiências culturais que a criança traz para então 
ampliar seus conhecimentos, a partir de   atividades lúdicas  que estimulem a 
imaginação, a expressão e  a criação em   diferentes espaços e  a socialização. 

 
 

PROFESSOR II DE INGLÊS 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do processo de 
planejamento das atividades da escola; Cooperar na elaboração, execução e avaliação do 
Plano Político pedagógico da Unidade Escolar; Elaborar programas, projetos e planos de 
curso, atendendo a tecnologia educacional e às  diretrizes do   ensino; Executar o 
trabalho docente em  consonância com  a proposta pedagógica da rede municipal de  
ensino; Contribuir para o aprimoramento da qualidade do  ensino; Participar dos 
processos coletivos de  avaliação do  próprio trabalho  e  da Unidade Escolar com     vista   
ao   melhor   rendimento   do    processo   de    ensino- aprendizagem,  replanejando  
sempre  que  necessário;  Executar outras atividades afins e compatíveis com  o cargo. 

 
PROFESSOR II DE 

MATEMÁTICA 

Planejar, ministrar aulas na disciplina curricular transmitindo os conteúdos teórico-
práticos da disciplina de sua área de atuação, através  de técnicas  e  metodologias   
apropriadas; orientar  a aprendizagem;  Participar do processo de  planejamento   das 
atividades  da escola; Cooperar   na   elaboração, execução   e avaliação  do    Plano  
Político pedagógico  da Unidade Escolar; Elaborar  programas,  projetos  e  planos  de   
curso, atendendo a tecnologia  educacional  e   às  diretrizes do   ensino;  Executar   o 
trabalho docente em  consonância com  a proposta pedagógica da rede municipal de  
ensino; Contribuir para  o  aprimoramento da qualidade  do  ensino;   Participar   dos   
processos   coletivos  de avaliação do  próprio trabalho e  da Unidade Escolar com  vista ao 
melhor  rendimento  do   processo  de   ensino-aprendizagem, replanejando sempre que 
necessário; Executar outras  atividades afins e compatíveis com  o cargo. 

 
 

PSICOLÓGO 

Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos  de comportamento humano, 
elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes, para a determinação de  
características afetivas, intelectuais  e  motoras e  outros métodos de  verificação, para  
possibilitar a orientação, seleção e  treinamento  no campo profissional; emite parecer 
técnico, programa, desenvolve e acompanha serviços, participa de  equipe 
multiprofissional. 
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ANEXO III 
 

Cronograma 
 

O Cronograma poderá ser alterado a medida da necessidade, e quando alterado será publicado no site www.consultec.com.br e 
www.salinasdamargarida.ba.io.org.br 
 

Eventos Datas 

Período de Inscrição 19/02a 03/03/2016 

Último dia para impressão do Boleto bancário para Pagamento 03/03/2016 

Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição 04/03/2016 

Publicação das Inscrições Indeferidas 11/03/2016 

Convocação para as Provas (Disponibilização do Cartão de Convocação no site 

www.consultec.com.br)  

16/03/2016 

Aplicação das Provas de Conhecimentos 20/03/2016 

Publicação do gabarito Preliminar das Provas Objetivas  21/03/2016 

Interposição de Recursos do Gabarito Preliminar 21 e 22/03/2016 

Publicação da Síntese do parecer coletivo dos Recursos interpostos quanto ao Gabarito 

Preliminar; Publicação do gabarito Definitivo e Publicação das Notas Objetivas  

Data provável a partir de 

04/04/2016 

Interposição de Recursos da Publicação das Notas Objetivas  05/04 e 06/04/2016  

Publicação da Síntese do parecer coletivo dos Recursos interpostos quanto as Notas 

Objetivas; Publicação da Nota final e Convocação para entrega de Títulos para os Cargos de 

Professor e Coordenador Pedagógico 

Data provável a partir de 

13/04//2016 

Publicação do Resultado Final para todos os Cargos exceto Professor e Coordenador 

Pedagógico 

Data provável 15/04/2016 

Entrega de Títulos para os candidatos aos Cargos de Professor e Coordenador Pedagógico 18/04 a 20/04/2016 

Publicação da Nota de Avaliação de Títulos A partir de 06/05/2016 

Interposição de Recursos da Publicação da Nota da Avaliação de Títulos Data provável 9 e 10/05/2016 

Publicação da Síntese do parecer coletivo dos Recursos interpostos quanto a Nota de 

Avaliação de Títulos; Publicação do Resultado final para os cargos de Professor e 

Coordenador Pedagógico. 

Data provável a partir de 

18/05/2016 

 
 
 
 
 
 


