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ANEXO I 
 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS, VAGAS, REQUISITOS, DESCRIÇÃO SUMÁRIA, CARGA 
HORÁRIA E VENCIMENTOS 

 

*Vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência. 

CARGOS 

 

Nº DE 

VAGAS 

REQUISITOS DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTOS

(JULHO/2007) 

ELETRICISTA 
14 
*01 

Ensino Fundamental – 
8ª Série completa e 

Certificado de conclusão de 
curso de eletricista predial, 

industrial e rede de distribuição 
urbana em baixa tensão com 
carga horária mínima de 180 

horas. 

 
Executar serviços de manutenção em 

luminárias instaladas em postes (de 1 a 
34 metros), rede de distribuição de baixa 
tensão usando escadas extensivas ou de 

abrir, andaimes ou veículos com 
plataforma ou cesto de elevação Sky-
Munck. Executar serviços de instalação 
em postes de rede de distribuição em 
baixa tensão, de conjunto de braço, 
luminária, relés e lâmpadas de vários 

tipos, potências, vapores e respectivos 
equipamentos auxiliares.  Construir sob 

supervisão, redes de distribuição de 
energia elétrica  em baixa tensão; operar 

chave seccionadora fusível para 
desligamento em rede de média tensão 
(classe 15 ou 34 KV), transformadores e 

pára-raios. Desempenhar tarefas de 
construção, manutenção preventiva e 

corretiva, vistorias, supervisão, 
fiscalização,  inspeção, testes, ensaios, 

levantamento de dados técnicos em 
prédios públicos. Executar serviços de 
iluminação natalina e especial; operar 

guindastes/guindalto; executar 
escavações e reaterro, valetas para 

tubulação de rede elétrica subterrânea. 
Implantação de postes. Executar outras 
atribuições de acordo com  a natureza 

do cargo. 

44 h R$ 839,94 

MOTORISTA 
142 
*08 

Ensino Fundamental – 4ª Série 
completa e Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH, categoria “D”.

 
Transportar, coletar e entregar cargas 

em geral. Movimentar cargas volumosas 
e pesadas; operar equipamentos e 
seguir as rotas definidas; executar 

outras atribuições compatíveis com a 
natureza do cargo. 

44 h R$ 509,11 

COLETOR 
380 
*20 

Alfabetizado 

 
Conservar a limpeza de vias e 

logradouros públicos, por meio de coleta 
de lixo domiciliar, hospitalar e remoção 
de entulhos; executar outras atribuições 
compatíveis com a natureza do cargo. 

44 h R$ 399,55 



  

 

  
 
 
 
 

LAUDO MÉ
 
  
 O candidato deverá entregar o origina
(segundo) dia útil após o encerramento das ins
Goiânia-GO, CEP: 74125-130 (ou encaminhá-lo, às
do Edital: a) constar o nome e o número do Docum
no Conselho Regional de Medicina - CRM e assinat
da deficiência, bem como, a provável causa da m
Doenças (CID 10); c) constar, quando for o caso, a
o Laudo deverá vir acompanhado do original do 
inscrições; e) no caso de deficiente visual, o Laudo
patologia e campo visual, realizada até 06 (seis) me
 
O(a) candidato(a)__________________________

Inscrição n° ___________________, Cargo:______

a existência de DEFICIÊNCIA __________________

a) DEFICIÊNCIA FÍSICA* 
1. Paraplegia 6 Te
2. Paraparesia 7 Tr
3. Monoplegia 8 Tr
4. Monoparesia 9 He
5. Tetraplegia 10 He

              *Exceto as deformidades estéticas e as q
 

b) DEFICIÊNCIA AUDITIVA: perda bilateral, p
Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. 
 

c) DEFICIÊNCIA VISUAL:  
01 Cegueira - acuidade visual igual ou menor que
02 Baixa visão - acuidade visual entre 0,3 (20/66
03 Campo visual - em ambos os olhos forem igua
04 A ocorrência simultânea de quaisquer das situ
 
d) DEFICIÊNCIA MENTAL: funcionamento intele
associadas a duas ou mais áreas de habilidades ada

1 Comunicação 3 Habilidades So

2 Cuidado Pessoal 4 Utilização dos 
 

e) DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: associação de du
 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10) D

Observações:____________________________

_________________________________________

_________________________________________

___________________________________

 
   _______________________________________ 
                                Local         
 
 
                                                                        
__________________________________________
                 Assinatura, Carimbo e CRM do Médico 
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ANEXO II 
 

DICO – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

l deste laudo, das 10 horas do dia 13 de agosto de 2007 até às 17 horas do 2° 
crições, na JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, Rua R-8, Qd-R 2A, Lt-03 nº 38- Setor Oeste – 
 suas expensas, via SEDEX), conforme as seguintes exigências constantes do subitem 3.4.2 
ento de Identificação do candidato especificado no item 5.1 e o nome, número do registro 

ura do médico responsável pela emissão do Laudo; b) descrever a espécie e o grau ou nível 
esma, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
 necessidade de uso de órteses, próteses ou adaptações; d) no caso de deficiente auditivo, 

exame de audiometria recente realizado até 06 (seis) meses anteriores ao último dia das 
 deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO (ambos os olhos), 
ses anteriores ao ultimo dia das inscrições. 

___________________________ Documento de Identificação: ____________________ 

______________________ foi submetido (a) nesta data, a exame clínico sendo identificada 

_  de conformidade com o Decreto n.º 3.298, de 20/12/99 e suas alterações posteriores. 

traparesia 11 Amputação ou Ausência de Membro 
iplegia 12 Paralisia Cerebral 
iparesia 13 Membros com Deformidade Congênita ou Adquirida 
miplegia 14 Ostomias 
miparesia 15 Nanismo 
ue não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 

arcial ou total de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma, nas freqüências de 500 

 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
is ou menores que 60°. 
ações anteriores. 

ctual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações 
ptativas, tais como: 

ciais 5  Saúde e Segurança 7  Lazer 

Recursos da Comunidade   6 Habilidades Acadêmicas     8 Trabalho 

as ou mais deficiências. 

A PATOLOGIA EM: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(Se necessário utilize o verso) 

                                           _______/_____/_________ 
                                                                                          Data 

                                                                                            
_________                                    ____________________________________________ 

                                            Assinatura do Candidato  
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ANEXO III 
  

REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  
 

ESTE FORMULÁRIO DESTINA-SE A CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, RECÉM ACIDENTADO, RECÉM OPERADO 
E CANDIDATA QUE ESTIVER AMAMENTANDO. 
 
  Ilmo. Sr. 

  Presidente da Comissão de Concurso Público da Prefeitura de Goiânia. 

Eu,_________________________________________________________________________________________________________

Documento de Identificação nº. ___________________________, órgão expedidor ____________________________, candidato ao 

cargo________________________________________________________________________________________________inscrição 

nº. __________________________, venho requerer de V. S.ª condições especiais para realizar a prova,  conforme as informações 

prestadas a seguir. 

 
 ____________________,           /        /2007.  Assinatura do candidato: ________________________________________  
 
 

 ATENÇÃO! 
 

• As condições especiais solicitadas serão concedidas mediante análise prévia do grau de necessidade, segundo os critérios de 
viabilidade e razoabilidade. 

• O candidato portador de deficiência, deverá entregar este formulário, devidamente preenchido, juntamente com cópia do 
Laudo Médico, das 10 horas do dia 13 de agosto de 2007 até as 17 horas do 2º (segundo) dia útil após o encerramento das 
inscrições, na SMARH, Rua 16, esquina com Rua 12 nº 97, Edifício Capemi - 1º andar, Setor Central - Goiânia-Go, CEP: 74.015-
020 ou encaminha-lo às suas expensas, via SEDEX para este endereço. 

• O candidato que em razão da deficiência, necessitar de tempo adicional para fazer as provas, deverá anexar a este 
requerimento, além da cópia do Laudo, justificativa acompanhada de parecer do especialista da área de sua 
deficiência. Para solicitar esta condição especial, utilizar os campos deste formulário reservados a outras condições especiais 
necessárias. 

• O candidato que sofreu acidente ou foi operado recentemente, deverá entregar no endereço acima, até 48 horas antes da 
Prova Objetiva, este formulário devidamente preenchido e o respectivo Atestado Médico. 

• A candidata que estiver amamentando, deverá anexar ao requerimento, cópia do Documento de Identificação do 
acompanhante e entregá-lo no mesmo endereço, até 48 horas antes da Prova Objetiva.   

• Preencha corretamente as informações para que possamos atendê-lo em sua necessidade da melhor forma possível. 
 
 

ASSINALE O MOTIVO DO REQUERIMENTO: 

 1  Portador de deficiência                     2 Amamentação                       3 Outros 
 
 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA  A PROVA OBJETIVA 
 

1 PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 

1.1 VISUAL 

 Total (cego)     Subnormal (parcial) 
 

Circule os recursos necessários para fazer a Prova: 
a) para cegos - Ledor,  Máquina Perkins, reglete de mesa, punção, cubarítmo, sorobã, folhas brancas e  limpas e mesa espaçosa; 

b) para visão subnormal - Ledor lupa manual, luminária ou abajur, papel para rascunho, caneta, pincel atômico, mapas e gráficos em 

relevo, máquina de datilografia comum e  prova ampliada. 

Caso necessite de prova ampliada, indique o tamanho da fonte. (Observe os exemplos abaixo) 

Tamanho 14       Tamanho 16         Tamanho 18          Tamanho 20  
 



  

 

NOTA:  A prova para os deficientes visuais totais será lida e registrada por um profissional capacitado. Para a maior 
segurança do candidato, todos os procedimentos adotados durante a realização da prova serão gravados em fitas 
cassetes, que serão ouvidas posteriormente, para conferir se o registro foi fiel ao que foi dito pelo candidato. 
  

Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias, inclusive tempo adicional:  ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.2 AUDITIVA 
 

 Total   Parcial 
 

Faz uso de aparelho?  Sim   Não 

Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias, inclusive tempo adicional: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.3 FÍSICA 
 

Parte do corpo: 

 Membro superior (braços/mãos)   Membro inferior (pernas/pés)   

 Outra parte do corpo.      Qual? ________________________________________________________________________________ 
 

Necessita de um fiscal para preencher o cartão-resposta? 

 Sim   Não 
 

Utiliza algum aparelho para locomoção? 

 Sim              Não       Qual? ________________________________________________________________________________ 
 

Necessita de algum móvel especial para fazer as provas?  

 Sim                 Não  
 

Circule o (s) objeto (s) necessário (s) para fazer a prova:  
cama,  poltrona,  mesa espaçosa,  cadeira confortável,  máquina de datilografia comum. 

Registre, se for o caso, outras condições necessárias, inclusive tempo adicional:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2 – AMAMENTAÇÃO 
 

Nome Completo do Acompanhante do Bebê _______________________________________________________________________ 

Nº do Documento de Identificação ____________________________________________Órgão Expedidor _____________________ 

Observação: O original deste documento deverá ser apresentado no dia da Prova Objetiva. 
 

3 - OUTROS 
Candidato portador de outro tipo de deficiência ou temporariamente com problemas graves de saúde (acidentado, 

operado e outros), registre, a seguir, o tipo/doença e as condições necessárias: ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PROVA DE CAPACIDADE FISICA E PROVA PRÁTICA – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 
 

TEMPO  ADICIONAL :       PROVA DE CAPACIDADE FISICA 
 
    PROVA PRÁTICA 
 

Registre, se for o caso, outras condições necessárias:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 



  

 

 

 
 
 

ANEXO IV 
 

TABELAS DE PONTUAÇÃO DOS TESTES DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA - COLETOR 
  

         Teste de Flexão de Braços (1 minuto) 

Pontos Quantidade 
de Exercícios 

100,00 31 
97,50 30 
95,00 29 
92,50 28 
90,00 27 
87,50 26 
85,00 25 
82,50 24 
80,00 23 
77,50 22 
75,00 21 
72,50 20 
70,00 19 
67,50 18 
65,00 17 
62,50 16 
60,00 15 
57,50 14 
55,00 13 
52,50 12 
50,00 11 

 
 
              Teste de Abdominal (1 minuto)  

Pontos Quantidade 
de Exercícios 

100,00 37 
97,50 36 
95,00 35 
92,50 34 
90,00 33 
87,50 32 
85,00 31 
82,50 30 
80,00 29 
77,50 28 
75,00 27 
72,50 26 
70,00 25 
67,50 24 
65,00 23 
62,50 22 
60,00 21 
57,50 20 
55,00 19 
52,50 18 
50,00 17 

Pontos Tempo gasto, 
 medido em segundos 

100 Até 11,00 

90 De 11,01 até 11,50 

80 De 11,51 até 12,00 

70 De 12,01 até 12,50 

60 De 12,51 até 13,00 

50 De 13,01 até 14,00 

Pontos Tempo gasto,  
medido em minutos 

100,00 10 ou menos 

95,00 10,30 

90,00 11,00 
85,00 11,30 

80,00 12,00 

75,00 12,30 

70,00 13,00 

65,00 13,30 

60,00 14,00 
55,00 14,30 

50,00 15,00 

Teste de Corrida de 2400 metros 

Teste de Agilidade 
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ANEXO V 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

CARGO DE ENSINO FUNDAMENTAL – 8ª SÉRIE 
 
ELETRICISTA 
 
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA  

1 - Compreensão e interpretação de textos informativos, narrativos e argumentativos.  

2 - Domínio do português contemporâneo sob os seguintes aspectos: coesão textual; períodos simples e compostos; adequação 
vocabular; pontuação; acentuação e ortografia; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; usos de pessoas e tempos 
verbais; emprego e funções de pronomes e conjunções; sinônimos e antônimos. 

3 - Discurso direto e indireto; língua falada e língua escrita. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
• Poderá ser utilizado qualquer livro de Língua Portuguesa de Ensino Fundamental que trate dos assuntos do programa. 

PROVA DE MATEMÁTICA  

1 - Conjuntos Numéricos: Números naturais e números inteiros: operações, relação de ordem, divisibilidade, máximo divisor comum e 
mínimo múltiplo comum; Números fracionários e decimais: operações, relação de ordem, propriedades e valor absoluto. 
2 - Razão e Proporção: Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 

simples. 

3 - Equações e Inequações do Primeiro Grau: Resolução de problemas. 

4 - Sistemas de Equações do Primeiro Grau: Resolução de problemas. 

5 - Geometria: Figuras geométricas planas: ângulos, retas, polígonos, circunferências e círculos; Relações métricas nos polígonos; 

Perímetro de polígono e comprimento de circunferência; Área de polígono e do círculo. 

 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: 
• Poderá ser utilizado qualquer livro de Matemática do Ensino fundamental que trate dos assuntos do programa. 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1 - Fundamentos da eletricidade: noções sobre a constituição da matéria; noções sobre a energia elétrica; potência elétrica; tensão 

elétrica; Corrente elétrica CC e CA; definição de resistência elétrica; geradores; motores de transformadores. 

2 - Materiais elétricos: conhecimentos dos principais tipos de condutores elétricos (fios e cabos),  ampacidade dos condutores de 

acordo com sua bitola; principais tipos de condutores; eletrodutos, noções sobre dispositivos de comandos e proteção, Disjuntores; 

Fusíveis Diazed e NH, Chaves seccionadoras NH, Contatores, Relés Fotoelétricos individual e coletivo; Dispositivo Residual DR, Relés 

temporizados; Principais tipos de lâmpadas (incandescentes, halôgenas, fluorescentes e demais lâmpadas de descarga elétrica; 

conhecimento, finalidade e manuseio de ferramentas, alicates, chaves de fendas, chave Philips, guincho portátil para tração de rede de 

distribuição de energia elétrica, serra-copo, escadas; noções sobre instrumentos de medição multímetros, alicates volt-amperimétricos 

e luxímeros. 

3 - Instalações elétricas: ligação de lâmpadas e interruptores simples e paralelo, ligação de tomadas, ligação de reatores de lâmpadas 

fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico; noções sobre ligação de motores através de chave de partida 

direta, estrela triângulo, compensadora e de partida suave com soft-start e inversor de freqüência. 

4 - Noções sobre equipamentos de segurança de uso individual e coletivo e primeiros socorros.  

 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

• CREDER, Hélio. Instalações elétricas. Editora LTC, 2002. 

• J MAMEDE FILHO, J. Manual de equipamentos elétricos. Editora LTC, 2005. 

• RODRIGUES, Dirceu´r. Manual do eletricista p ático. Editora Técnoprint, 1990. r
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• WILSON, J.A; KAUFMAN, M. Eletricidade básica: teoria e prática. Volumes 1, 2 e 3. Editora Deeel Ltda, 1987. 

• SENAI, Fascículos – Eletricista Predial e Industrial.  

CARGO DE ENSINO FUNDAMENTAL – 4ª SÉRIE 
 
MOTORISTA 
 
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA  

1 - Compreensão e interpretação de textos informativos, narrativos e argumentativos. 

2 - Domínio do português contemporâneo sob os seguintes aspectos: coesão textual; períodos simples e compostos; adequação 
vocabular; pontuação; acentuação e ortografia; concordância verbal e nominal; usos de pessoas e tempos verbais; emprego e funções 
de pronomes; sinônimos e antônimos. 

3 - Língua falada e língua escrita. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
• Poderá ser utilizado qualquer livro de Língua portuguesa de Ensino Fundamental que trate dos assuntos do programa. 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1 - Determinações do CTB quanto a: Formação do condutor; Exigências para categorias de habilitação em relação ao veículo 
conduzido; Documentos do condutor e do veículo: apresentação e validade; Sinalização viária; Penalidades e crimes de trânsito; 
Direitos e deveres do cidadão; Normas de circulação e conduta. 

2 - Infrações e penalidades referentes a: Documentação do condutor e do veículo; Estacionamento, parada e circulação;Segurança e 
atitudes do condutor, passageiro, pedestre e demais atores do processo de circulação; Meio ambiente. 

3 - Direção defensiva: Conceito de direção defensiva – veículos de 2 e 4 rodas; Condições adversas; Como evitar acidentes; Cuidados 
com os demais usuários da via; Estado físico e mental do condutor; Situações de risco. 

4 - Noções de Primeiros Socorros: Sinalização do local do acidente; Acionamento de recursos em caso de acidentes; Verificação das 
condições gerais da vítima; Cuidados com a vítima (o que não fazer). 

5 - Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e de Convívio Social no Trânsito: O veículo como agente poluidor do meio 
ambiente; Regulamentação do CONAMA sobre poluição ambiental causada por veículos; Emissão de gases; Emissão de partículas 
(fumaça); Emissão sonora; Manutenção preventiva do veículo para preservação do meio ambiente; O indivíduo, o grupo e a sociedade; 
Diferenças individuais; Relacionamento interpessoal; O indivíduo como cidadão. 

6 - Noções sobre Funcionamento do Veículo de 2 e 4 rodas: Equipamentos de uso obrigatório do veículo e sua utilização; Noções de 
manuseio e do uso do extintor de incêndio; Responsabilidade com a manutenção do veículo; Alternativas de solução para 
eventualidades mais comuns. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

• Lei Federal n. 9503 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB (www.denatran.gov.br ou 
www.detran.go.gov.br)  

• Anexo I do CTB : Os Conceitos e Definições do Código de Trânsito Brasileiro. (www.denatran.gov.br ou www.detran.go.gov.br) 

• Anexo II do CTB: A Sinalização de Trânsito em suas formas e Cores de apresentação, Sinalização Vertical, Sinalização Horizontal, 
Dispositivos Auxiliares, Sinalização Semafórica, Sinalização de Obras, os Gestos dos Agentes da Autoridade de Trânsito e de 
Condutores, os Sinais Sonoros. (www.denatran.gov.br ou www.detran.go.gov.br) 

• Cartilha de Direção Defensiva – Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Ministério das Cidades. (www.denatran.gov.br 
ou www.detran.go.gov.br) 

• Cartilha de Primeiros Socorros – Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Ministério das Cidades. (www.denatran.gov.br 
ou www.detran.go.gov.br) 

• Renovação de CNH, Conteúdo e Provas Simuladas – Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro. (www.detran.rj.gov.br) 

• Cartilha para 1a habilitação, disponível em qualquer CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CFC A (teórico).

 
 
 


