
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 18.296.665/0001-50 
EDITAL 002/2007 

 
Telefones: (038) 3 755-11.00 - Fax: (038) 3755-1113 
Avenida Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315 - Cep: 35628-000 
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO 1º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO/2007, da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS - MG., no uso de suas atribuições 
legais, por ordem do Exmº. Sr. Prefeito Municipal WALTER FRANCISCO DE MOURA, e nos 
termos das disposições contidas no artigo 37 , Incisos I, e IX todos da Constituição Federal, 
torna público que estarão abertas no período de 10 de setembro a 11 de outubro de 2007, as 
inscrições para o Processo Seletivo para CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA de pessoal para os 
Programas Temporários e Resultantes de Convênios pactuados com outras esferas 
governamentais, de acordo com os disciplinamentos inseridos neste Edital e nos Anexos que 
dele fazem parte integrante. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 - O Processo Seletivo Público é disciplinado pelo presente Edital, sendo executado pela 
empresa SELETIVA PÚBLICA -"Seleção, Treinamento, Avaliação e Auditorias Públicas e 
Privadas Ltda", selecionada após regular processo licitatório, que será a responsável 
operacional e tecnicamente pelo desenvolvimento das suas sucessivas etapas. 
1.2 - No firme propósito de possibilitar o maior número possível de participantes concorrentes e 
de se evitar um eventual comprometimento dos inscritos com a Comissão Organizadora do 
Certame, a Comissão do Processo Seletivo será designada pela SELETIVA, e esta a comporá 
com pessoas do seu quadro ou da sua indicação, não residentes em MORADA NOVA DE 
MINAS e sem vínculo de parentesco na localidade. 
1.3 - O Processo Seletivo Público acontecerá na cidade de MORADA NOVA DE MINAS/MG., e 
será constituído de uma única etapa, composta de prova objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório; 
1.4 - Os demais procedimentos pré-admissionais são da responsabilidade exclusiva da 
Prefeitura Municipal de MORADA NOVA DE MINAS, a quem compete observá-los, na forma da 
lei. 
2. DAS FUNÇÕES, SUAS ESPECIFICAÇÕES E DADOS COMPLEMENTARES 
2.1 - As funções levadas a Processo Seletivo por força deste Edital, as vagas, a habilitação e 
escolaridade mínima exigida, os respectivos valores de remuneração mensal e os valores da 
taxa de inscrição, são os constantes do Anexo I, que faz parte integrante do presente. 
2.2 - O Anexo II define a função, habilitação e escolaridade mínima, partes das provas, número 
de questões e número de pontos de cada prova. 
2.3 - As atribuições, jornada diária, área de atuação e local de provimento das funções são 
aquelas definidas no Anexo III. 
2.4 - O programa de provas e a sugestão bibliográfica são os definidos no Anexo IV. 
2.4- O Anexo V contém o Cronograma de desenvolvimento do Processo Seletivo. 
2.4 - Regime Jurídico: 
2.4.1 - Às funções objeto do presente processo será aplicado o critério do Contrato 
Administrativo, dispensando-se qualquer outro. 
2.5 - O presente Processo Seletivo Público, dentro do prazo de sua validade, destina-se à 
cobertura das vagas, previstas e distribuídas de acordo com a necessidade da Administração 
Municipal, discriminadas no Anexo I, parte integrante deste Edital e ao preenchimento de 
futuras vagas, criadas durante a vigência do certame. 
3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 



3.1. - Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem foi deferida a 
igualdade nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Federal/88. 
3.2. - Atender às exigências contidas neste Edital. 
4. DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO 
4.1. - Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
4.2. - Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
4.3. - Ter 18 (dezoito) anos completos, por ocasião da possível contratação. 
4.4. - Possuir a habilitação exigida para a função pretendida, o que deverá ser demonstrado à 
ocasião da eventual contratação. 
4.5. - Gozar de boa saúde física e mental, estando apto para exercer todas as atribuições da 
função para o qual for contratado, nos termos das disposições contidas neste Edital e previstas 
em lei. 
4.6. - Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade de demissão a bem do serviço 
público. 
5. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições serão feitas: 
5.1. - Opção 1 - Via Internet, (quando disponível o procedimento) o que será feito através do 
endereço: www.seletivapublica.com.br. 
5.2. - - Opção 2 - Na Casa da Cultura, na Praça Dr. Agenor Soares dos Santos, S/Nº - Centro, 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, regularmente constituído. 
5.3. - Período de inscrição: de 10 de setembro de 2007 a 11 de outubro de 2007. 
5.4. - Horário: 08.00 às 11.00 horas, e de 13.00 às 17.00 horas, sendo certo que, no último dia 
das inscrições o horário se estenderá até que o portador da última senha seja atendido. 
5.5 - As inscrições serão recebidas, quando formalizadas pela Internet, somente no endereço 
www.seletivapublica.com.br, a partir das 8:00 horas (horário de Brasília) do dia 10 de 
setembro de 2007 até às 17:00 (dezessete) horas (horário de Brasília) do dia 11 de outubro de 
2007, obedecidas as normas constantes deste Edital. 
5.5.1 - O candidato, ao requerer sua Inscrição via Internet, deverá acessar o endereço 
eletrônico www.seletivapublica.com.br, preencher o Formulário de Inscrição e declarar 
concordância com os termos do Edital. 
5.5.2 - Após enviar os dados, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição até o dia do vencimento nele constante e até o horário do 
encerramento das inscrições, quando a data do vencimento ultrapassar a data prevista no item 
5.5, deste Edital. 
5.5.3 - O comprovante de inscrição do candidato, quando feito via Internet, será o boleto 
bancário emitido em seu nome e devidamente quitado. 
5.5.4. - A inscrição somente será concretizada se confirmado o pagamento da taxa de 
inscrição. 
5.6. - Quando a inscrição for feita pessoalmente, o candidato deverá preencher corretamente o 
requerimento de inscrição, declarando atender as condições exigidas para a inscrição na 
função e submeter-se às normas expressas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar, 
posteriormente, desconhecimento. 
5.6.1. - O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, 
localizados em qualquer agência do Banco do Brasil S.A., da Caixa Econômica Federal e dos 
Correios, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo cartão antes da data 
assinalada para realização das provas, para inserção do número no requerimento de inscrição. 
5.6.2. - O candidato inscrito não deverá enviar cópia de documentos, sendo de 
responsabilidade exclusiva do mesmo os dados cadastrais informados no requerimento de 
inscrição. 



5.6.3. - O candidato que fizer declaração falsa ou inexata no requerimento de inscrição, terá a 
sua inscrição cancelada, e serão declarados nulos, em qualquer época, todos os atos dela 
decorrentes. 
5.7. - A Prefeitura Municipal de MORADA NOVA DE MINAS e a SELETIVA PÚBLICA - 
"Seleção, Treinamento, Avaliação e Auditorias Públicas e Privadas Ltda", não se 
responsabilizam por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e endereço incorretos 
ou incompletos fornecidos pelo candidato. 
5.8. - O Valor da taxa de inscrição será igual ao definido no Anexo I, deste edital. 
5.9. - O valor da inscrição deverá, obrigatoriamente, ser pago diretamente ao encarregado da 
recepção das inscrições, ou através de boleto bancário emitido pelo site da Empresa 
encarregada do Processo, isto quando disponível a modalidade. 
5.10. - Pagamentos efetuados fora do prazo estipulado neste Edital ou no boleto, não serão 
considerados, o que implicará a não efetivação da inscrição. 
5.11. - A SELETIVA não se responsabiliza por inscrição não concluída pelos candidatos, não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de qualquer ordem 
que impossibilitem a transferência dos dados. 
5.12. - Qualquer dúvida quanto ao procedimento ou dificuldade, o candidato deverá entrar em 
contato com a SELETIVA, pessoalmente com o Encarregado da recepção das inscrições na 
Casa da Cultura, na Praça Dr. Agenor Soares dos Santos, S/Nº, Centro, em MORADA NOVA 
DE MINAS ou pelo telefone (0xx) 383755-1429 - 383755-2366 ou 383755-2055, ou ainda à 
Rua dos Carijós, 424, Conjunto 2110 - Centro - em Belo Horizonte, - telefone: (0xx) 31 3271-
9451, no horário comercial. 
5.13. - O comprovante de inscrição do candidato será o boleto, devidamente quitado ou o 
recibo emitido pelo encarregado da recepção das inscrições. 
5.14. - O Manual do Candidato poderá ser impresso pelo candidato, via Internet, no site 
www.seletivapublica.com.br ou adquirido junto ao Posto de Inscrição, onde a Seletiva Pública 
disponibilizará para os primeiros 450 (quatrocentos e cinqüenta) candidatos que se 
inscreverem pessoalmente vias impressas do Edital. 
5.15. - Outras informações: 
a) o pedido de inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato; 
b) em hipótese alguma será devolvido o valor da taxa de inscrição vez que a mesma será 
utilizada para suporte das despesas com a aplicação do certame, salvo no caso de não 
realização do Concurso, por culpa ou omissão exclusiva da Administração. 
c) não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição condicional ou provisória; 
d) o candidato só poderá concorrer para uma única função e quando inscrito em mais de uma 
função, prevalecerá aquela constante da sala onde fará as provas. 
5.16 - Caso não seja emitido o Boleto Bancário pelo sistema, o candidato deverá procurar a 
SELETIVA pelo telefone (0xx) 31 3271-9451 ou diretamente na rua Carijós, n°. 424/2110, 
Bairro Centro, CEP 30.120.060, Belo Horizonte/MG, no horário de 9:00 às 18:00 horas, para as 
devidas providências. 
5.17 - O candidato poderá, ainda, consultar o seu número de inscrição no site 
"www.seletivapublica.com.br", ou em caso de dúvida enviar e-mail para 
seletiva.publica@gmail.com. 
5.18 - É obrigação do candidato conferir, no cartão de inscrição, seu nome, o número da 
inscrição, a função e o código de referência. Os eventuais erros de digitação ocorridos serão 
corrigidos posteriormente a pedido do candidato. O fato será registrado no Relatório de 
Ocorrências. 
6. DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
6.1. Considera-se portador de deficiência o candidato que se enquadrar nas categorias 
discriminadas no Decreto Federal n.°. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com redação dada 



pelo Decreto Federal n.° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que participará do processo em 
igualdade de condições com os demais candidatos, considerando as condições especiais 
previstas neste Decreto, na Lei Federal n.° 7.853, de 24 de outubro de 1989. 
6.2. Nos termos da lei, 10% (dez por cento) das vagas oferecidas, em decorrência deste 
processo, serão reservadas a portadores de deficiência até que seja totalmente cumprido o 
percentual de 5% (cinco por cento) das funções levadas a processo seletivo. 
6.3. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade do processo seletivo, 10% (dez 
por cento) delas serão, igualmente, reservadas para candidatos portadores de deficiência 
aprovados no certame. 
6.4. No ato de inscrição, o candidato portador de deficiência declarará a deficiência da qual é 
portador. 
6.5. O candidato que não declarar, no ato da inscrição, sua condição de portador de 
deficiência, não poderá alegar posteriormente essa condição, para reivindicar a prerrogativa 
legal. 
6.6. O candidato portador de deficiência que necessitar de condições especiais para a 
realização das provas deverá requerê-las à SELETIVA, situada à Rua dos Carijós n°.424/2 
110, Bairro Centro, CEP 30.120-060, Belo Horizonte/MG, no prazo máximo de até 10 (dez) dias 
corridos, contados da data de encerramento do período de inscrição. 
6.7. A realização de provas em condições especiais para o candidato portador de deficiência, 
assim considerada aquela que possibilite a prestação do exame respectivo, é condicionada à 
solicitação prévia pelo mesmo, sujeita à apreciação e deliberação da unidade responsável pela 
realização do concurso, observada a legislação específica. 
6.8. O local de realização das provas para o candidato portador de deficiência será acessível 
conforme a deficiência. Os candidatos que não requisitarem condições especiais para a 
realização das provas, conforme item 6.6., não poderão solicitar, no ato das provas, essa 
condição, seja qual for o motivo alegado. 
6.9. Quando da inscrição, o candidato deverá encaminhar à SELETIVA, laudo médico, 
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a sua provável 
causa, e manifestar, através de requerimento, seu interesse em concorrer às vagas 
reservadas. 
6.10. O laudo médico e o requerimento deverão ser protocolizados na SELETIVA, situada à 
Rua dos Carijós n°. 424/2110, Bairro Centro, CEP 30.120.060, Belo Horizonte/MG, ou 
encaminhado via SEDEX, no período das inscrições ou conforme o item 6.6, com os custos 
correspondentes por conta do candidato ou ainda pessoalmente no Posto de Inscrição na 
cidade de MORADA NOVA DE MINAS. Quando via sedex, a data da postagem deverá 
obedecer ao mesmo período indicado. 
6.11. Na falta de laudo médico ou não contendo este as informações indicadas no item 6.9 
deste edital ou for protocolizado fora do prazo estipulado, o requerimento de inscrição será 
processado como de candidato não portador de deficiência, mesmo que declarada tal 
condição. 
6.12. Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem portadores de deficiência, se 
aprovados no processo seletivo, e atendidos os itens deste Edital, além de figurarem na lista 
geral de classificados, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a 
respectiva ordem de classificação. 
6.13. A primeira contratação de candidato portador de deficiência, classificado no concurso, 
dar-se-á para preenchimento da décima vaga relativa à função para o qual tenha se 
candidatado e de que trata o presente Edital e as demais, ocorrerão na vigésima vaga, 
trigésima vaga e assim sucessivamente, durante o prazo de validade do processo, obedecidas 
as respectivas ordens de classificação e o disposto neste Edital. 



6.14. Para efeito de posse, a deficiência do candidato será avaliada pelo Serviço Médico da 
Secretaria Municipal de Saúde, que emitirá laudo pericial fundamentado, sobre a qualificação 
como deficiente e sobre a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições da 
função. 
6.15. Quando necessário, será garantida a presença de um especialista na área da deficiência 
do candidato, sem ônus para o mesmo. 
6.16. - Concluindo o Serviço Médico que o candidato não se enquadra nas categorias 
discriminadas no Decreto Federal n°. 3.298/99, com redação dada pelo Decreto Federal n°. 
5.296/04, o candidato será excluído da lista de portadores de deficiência. 
6.17 - Concluindo o Serviço Médico pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições da 
função pretendida, o portador de deficiência será eliminado do Processo Seletivo. 
6.18. - Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de 
deficiência, estas serão preenchidas pelos demais concursados. 
7. DO PROCESSO SELETIVO 
7.1. O processo seletivo constará de provas de múltipla escolha e prática, esta quando for o 
caso, e terão caráter eliminatório classificatório. 
8. PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA E PRÁTICA 
8. O Anexo II define o número de partes das provas de cada função. 
8.1. Todas as provas (exceto as práticas) terão 04 (quatro) alternativas de respostas em cada 
questão, das quais apenas 01 (uma) será correta. 
8.2. Cada questão da prova de múltipla escolha valerá 05 (cinco) pontos. 
8.3. O candidato deverá obter, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de acerto em cada 
disciplina, para ser considerado aprovado. 
8.4. Os programas e as sugestões bibliográficas para as provas constam do Anexo IV, que 
integra este Edital. 
9. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
9.1. As provas de múltipla escolha e prática terão duração máxima de 04 (quatro) horas e serão 
realizadas no dia 24 de novembro de 2007 ou ainda no dia 25 de novembro de 2007, em local 
e horários constantes no Anexo V deste Edital, que contém o Cronograma do Concurso. 
9.2. Os candidatos submeter-se-ão às provas do concurso nos locais indicados no Anexo IV, 
ou dependendo do número de inscrito e havendo necessidade, em outros locais definidos pela 
Comissão de Concursos e que serão amplamente divulgados 
9.3. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com 30 (trinta) minutos 
de antecedência, fazendo conduzir caneta esferográfica, nas cores azul ou preta, borracha e 
lápis. 
9.4. O ingresso do candidato no local das provas somente será permitido no horário 
estabelecido e mediante a apresentação do documento único de identidade original de valor 
legal, de preferência o apresentado no ato da inscrição, juntamente com o cartão de inscrição. 
9.5. O candidato impossibilitado de apresentar, no dia das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o 
registro de ocorrência em órgão policial, expedido no máximo nos 30 (trinta) dias anteriores à 
realização das provas e outro documento que contenha fotografia, filiação e assinatura. 
9.6. Após iniciarem-se as provas, os portões da escola serão fechados, havendo uma 
tolerância máxima de 15 (quinze) minutos. O candidato que chegar após o fechamento dos 
portões, terá vedada sua entrada no prédio e será automaticamente eliminado do processo. 
9.7. O candidato, após ter assinado a lista de presença, não poderá ausentar-se do local de 
realização da sua prova, sem acompanhamento do fiscal. 
9.8. Será eliminado deste Processo Seletivo Público o candidato que: 
a) deixar o local durante a realização das provas sem a devida autorização; 
b) incorrer em falta de urbanidade com os organizadores do concurso; 



c) estabelecer, por qualquer método, comunicação com outros candidatos ou com pessoas 
estranhas; 
d) tentar utilizar-se de livros, calculadoras, notas, impressos ou outro meio de informação; 
e) ao terminar a prova, não entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o cartão de respostas 
(gabarito) e o caderno de provas; 
f) fizer-se identificar no cartão de respostas (gabarito), por qualquer meio, nos casos 
expressamente proibidos; 
g) deixar de atender às normas e orientações constantes das provas ou expedidas pelos 
organizadores do concurso. 
9.9. Será considerado desistente o candidato que não exibir os documentos exigidos no Edital 
do concurso, deixar de assinar a lista de presença ou não comparecer a quaisquer das provas. 
9.10. É proibido, durante a realização das provas, o porte de arma ou de qualquer equipamento 
eletrônico, como relógio, telefone celular, pager, beep ou calculadora. 
9.11. Tão logo o candidato penetre nas dependências do local das provas, deverá manter 
desligado, obrigatoriamente, aparelhos celulares ou quaisquer outros tipos de comunicação. 
9.12. PERÍODO DE SIGILO: O candidato deverá permanecer no local de realização das provas 
durante, no mínimo 60 (sessenta) minutos contados do início das mesmas. 
9.13. A avaliação da prova de múltipla escolha e prática será feita através do processamento 
eletrônico de dados ou manualmente, sempre através de equipe própria da SELETIVA. Serão 
consideradas, exclusivamente, as respostas transferidas para o formulário apropriado, 
utilizando-se de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não sendo atribuído ponto à 
questão que contenha mais de uma resposta, emenda, rasura ou que não tenha sido 
assinalada. 
9.14. Serão considerados nulos os Cartões Respostas (Gabaritos) que estiverem preenchidos 
a lápis. 
10. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 
10.1. Será classificado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de 
acerto em cada uma das disciplinas da prova de múltipla escolha e prática (quando houver), 
conforme estabelecido nos itens deste Edital. 
10.2. A classificação final do candidato será feita pela soma dos pontos obtidos na prova de 
múltipla escolha e prática, (quando houver). 
10.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate será dada preferência, para efeito de 
classificação, sucessivamente, ao candidato que: 
a) tiver obtido maior número de pontos na prova específica, quando houver; 
b) tiver obtido maior número de pontos na prova de português; 
c) tiver maior idade. 
11. DOS RECURSOS 
11.1. Caberá recurso, dirigido em única e última instância à Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, iniciado no 1º dia útil subseqüente ao dia 
da publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e no site da SELETIVA, tudo de 
conformidade com o Anexo V que contém o Cronograma do Processo, dos seguintes atos, na 
respectiva ordem: 
a) inscrições; 
b) gabarito e questões da prova de múltipla escolha e prática (quando houver); 
c) resultado da prova de múltipla escolha e prática (quando houver); 
d) erros ou omissões na classificação final. 
11.2. O recurso deverá ser apresentado na SELETIVA, situada à rua Carijós nº. 424/2110, 
Bairro Centro, CEP 30.120.060, Belo Horizonte/MG, no horário de 9h às 17h, ou na sede da 
Prefeitura Municipal de MORADA NOVA DE MINAS, à Avenida Cel. Sebastião Pereira 
Magalhães e Castro, 315 - Centro - CEP 35.628-000, conforme modelo próprio disponibilizado 
pela Seletiva no seu sítio. 



11.3. O recurso apresentado contra o gabarito e questões da prova de múltipla escolha ou 
prática (quando houver), deverá seguir as seguintes especificações: 
a) em folhas separadas para cada questão; 
b) com indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta 
divulgada pela SELETIVA; 
c) com argumentação consistente e lógica, bem como com a bibliografia pesquisada para todas 
as questões objeto de recurso; 
d) com as indicações: do nome, o número de inscrição, a função, o endereço completo e a 
assinatura do candidato; 
e) ser entregue em duas vias (original e cópia), preferencialmente datilografados ou digitados, 
que ficarão na SELETIVA; 
f) ser entregue em envelope contendo, externamente, em sua face frontal, os seguintes dados: 
1 Processo Seletivo Público - Edital 02/2007, o nome e o número de inscrição do candidato. 
11.4. Se do julgamento dos recursos resultar anulação de questão, os pontos correspondentes 
a essa questão serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido 
ou não. 
11.5. Se houver alteração do gabarito oficial, por força de impugnações, as provas serão 
recorrigidas de acordo com o novo gabarito, não se admitindo recurso desta decisão. 
11.6. O recurso apresentado contra julgamento da prova de múltipla escolha ou prática 
(quando houver) e classificação final, deverá seguir as seguintes especificações: 
a) com argumentação lógica e consistente; 
b) com capa em que constem o nome, o número de inscrição, a função, o endereço completo e 
a assinatura do candidato; 
c) ser entregue em duas vias (original e cópia), preferencialmente datilografados ou digitados, 
que ficarão na SELETIVA; 
d) ser entregue em envelope contendo externamente, em sua face frontal, os seguintes dados: 
1 Processo Seletivo Público - Edital 02/2007, o nome e o número de inscrição do candidato. 
11.7. O prazo previsto para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os 
candidatos. 
11.8. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, em cada etapa. 
11.9. Não serão aceitos recursos coletivos. 
11.10. Será liminarmente rejeitado o recurso que: 
a) estiver incompleto; 
b) der entrada fora do prazo; 
c) for encaminhado via FAX, Correios, Internet ou correio eletrônico ou para endereço diferente 
do estabelecido; 
d) estiver fora das especificações estabelecidas neste Edital. 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 .Todas as publicações referentes a este Processo Seletivo Público serão feitas no Quadro 
de Avisos da Prefeitura Municipal de MORADA NOVA DE MINAS e no site: 
www.seletivapublica.com.br, e, havendo suporte financeiro por parte da Prefeitura, no jornal 
de maior circulação do município. 
12.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações referentes 
ao Processo Seletivo Público. 
12.3. A análise das provas e dos recursos será efetuada pela SELETIVA, através da sua 
equipe técnica. 
12.4. A autoridade competente para decidir em única e última instância, o resultado da análise 
das provas, dos recursos, bem como os casos omissos é a Comissão Organizadora " " do 
Prefeito Municipal. 
12.5. O prazo de validade deste Processo Seletivo Público é de 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. 



12.6. A Prefeitura Municipal de MORADA NOVA DE MINAS e a SELETIVA não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos ou apostilas referentes a este Processo Seletivo 
Público. 
12.7. Toda informação referente à realização deste Processo Seletivo Público será fornecida 
pela SELETIVA, situada à Rua Carijós, nº. 424/2110, Bairro Centro, CEP 30.120.060, Belo 
Horizonte/MG, Telefone: (31) 3271.9451, ou pessoalmente, no horário de 9h às 17 h, ou ainda 
no local onde serão realizadas as inscrições, - na Casa da Cultura, na Praça Dr. Agenor Soares 
dos Santos, S/Nº - Centro, em Morada Nova de Minas, pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, regularmente constituído. 
12.8. A Prefeitura Municipal de MORADA NOVA DE MINAS responsabiliza-se pela guarda do 
material referente aos candidatos aprovados por prazo nunca inferior ao da validade do 
processo e sua prorrogação, em coerência com qualquer outro estabelecido em legislação 
específica. 
12.9. A aprovação neste Processo Seletivo Público não cria direito à contratação, gera uma 
expectativa de convocação, e esta, quando ocorrer, obedecerá à ordem de classificação dos 
candidatos. 
12.10. O candidato aprovado deverá manter na Seção de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
MORADA NOVA DE MINAS, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço 
completo, correto e atualizado, responsabilizando-se por eventuais falhas no recebimento das 
correspondências a ele enviadas pela Administração Municipal em decorrência de insuficiência, 
equívoco ou alterações dos dados por ele fornecidos. 
12.11. Os candidatos contratados serão lotados de acordo com a necessidade e critérios 
estabelecidos pela Prefeitura Municipal de MORADA NOVA DE MINAS. 
12.12. Quando da contratação e dentro do prazo previsto para assinatura do contrato, o 
candidato terá direito à reclassificação no último lugar da listagem de aprovados, mediante 
requerimento, podendo ser novamente convocado, dentro do prazo de validade do processo, 
se houver vaga. 
12.13. O requerimento de reclassificação será preenchido em formulário próprio, em caráter 
definitivo, e será recusado se incompleto, com qualquer emenda ou rasura, ou qualquer outra 
irregularidade capaz de atribuir-lhe vício. 
13.14. Para efeito de contrato, o candidato contratado será submetido a exame médico 
realizado pelo Serviço Médico da Prefeitura Municipal de MORADA NOVA DE MINAS, cujo 
laudo terá efeito conclusivo sobre as condições físicas, sensoriais e mentais necessárias ao 
exercício das atribuições da função respectiva, observada a legislação específica. 
12.15. Independentemente de sua aprovação/classificação neste Processo Seletivo Público, 
não será permitida nova investidura de ex-servidor desta Prefeitura demitido de cargo de 
provimento efetivo, ou destituído de cargo em comissão ou função pública, através de 
procedimento administrativo devidamente instaurado. 
12.16. O candidato aprovado, quando contratado, deverá apresentar, obrigatoriamente, os 
seguintes documentos, para efeito de investidura na função: 
a) original e fotocópia do CPF próprio; 
b) original e fotocópia do título de eleitor com comprovante de votação na última eleição, dos 
dois turnos, quando houver, ou certidão de quitação com a justiça eleitoral; 
c) original e fotocópia do certificado de reservista, se do sexo masculino; 
d) original e fotocópia da carteira de identidade, ou do documento único equivalente, de valor 
legal; 
e) original e fotocópia do PIS ou PASEP, caso seja cadastrado; 
f) original e fotocópia do comprovante de Contribuição Sindical, quando pago; 
g) original e fotocópia do comprovante de residência atualizado; 
h) declaração de bens e valores; 



i) fotocópia, autenticada em cartório, do diploma e do histórico escolar do curso de graduação 
ou daquele exigido para investidura no cargo, ou fotocópia, autenticada em cartório, do registro 
(licenciatura plena) definitivo expedido pelo MEC, se for o caso; 
j) uma fotografia 3x4 recente; 
k) laudo médico favorável, fornecido pelo Serviço Médico da Prefeitura Municipal de MORADA 
NOVA DE MINAS; 
l) parecer favorável emitido pela Procuradoria Jurídica do Município. 
12.17. Para efeito de contrato, poderá ser exigido do candidato aprovado, quando contratado, 
qualquer outra documentação necessária à comprovação da habilitação para a função que foi 
contratado. 
12.18. O certame será supervisionado pelos Senhores: 
I- Neusa Cândida Souza Ribeiro - OAB/MG 42845 e 
II- Marcos Célio Resende - Administrador - Inscrito no CR sob o nº. 26478. 
12.19. O presente processo será realizado sob a responsabilidade da Seletiva Pública, cujos 
trabalhos serão supervisionados pela Comissão de Processo Seletivo, à qual serão submetidos 
os caso omissos ou duvidosos. 
12.20. A Comissão de Processo Seletivo, instituída por força de Decreto Municipal, constitui 
única instância para qualquer tipo de recurso administrativo, sendo soberana em suas 
decisões. 
12.21. A Comissão de Processo Seletivo detém poderes para decidir pela anulação, parcial ou 
total de questão, questões, prova ou provas, desde que motivadamente. 
12.22. O prazo de vigência dos contratos a serem firmados com os eventuais classificados será 
de 12 (doze) meses, admitida, por excepcional interesse administrativo, a prorrogação por igual 
período. A jornada de trabalho será aquela definida no Anexo III. 
12.23. A classificação e a eventual contratação do candidato não gera vínculo empregatício 
permanente com a Prefeitura, podendo o contrato ser rescindido a partir do término do 
programa, o que acontecerá sem direito à percepção de qualquer parcela de caráter 
indenizatório. 
12.24. O concorrente aprovado e classificado como excedente, poderá ser aproveitado em 
função idêntica àquela por onde concorreu, mesmo que de outro Programa, desde que possua 
a mesma identificação e as mesmas características, inclusive valor de remuneração igual. 
12.25. Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões 
relativos a notas de candidatos eliminados. 
12.26. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final do Processo Seletivo. 
MORADA NOVA DE MINAS, 31 de agosto de 2007 
a) WALTER FRANCISCO DE MOURA 
Prefeito Municipal 
ANEXO I 
‘Parte Integrante do Edital n°. 002/2007' 
"PROCESSO SELETIVO PÚBLICO" 

NOME DA 
FUNÇÃO / 
CÓDIGO* 

Nº DE 
VAGAS 

HABILITAÇÃO E 
ESCOLARIDADE 
MÍNIMA EXIGIDA 

VALOR DA 
REMUNERAÇÃO 

MENSAL (R$) 

VALOR DA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

Advogado-PSE 01 
Bacharel em Direito + 
inscrição na OAB 

3.200,00 100,00 

Almoxarife - 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

01 Ensino Médio Completo 537,21 40,00 



Assistente Social - 
PSE 

01 
Curso Superior 
Específico + Registro 
no Conselho de Classe 

1.800,00 100,00 

Auxiliar de 
Enfermagem -PSF 

06 
Curso Técnico + 
Registro no COREN 

613,54 45,00 

Conselheiro - 
PACT 

05 Ensino Médio Completo 415,18 35,00 

Coordenador - 
PMO 

01 Ensino Médio Completo 600,00 45,00 

Educadora - PSE 01 Ensino Médio Completo 700,00 45,00 

Enfermeiro - PSF 03 
Curso Superior 
Específico + Registro 
no COREN 

2.840,80 100,00 

Estagiário - PMO 03 
Cursando Pedagogia 
ou Educação Física 

400,00 35,00 

Marinheiro Fluvial 
de Convés - 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

34 Ensino Médio Completo 565,20 40,00 

Mecânico- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

01 Ensino Médio Completo 565,20 40,00 

Médico -PSF 01 
Curso Superior 
Específico + Registro 
no CRM 

7.139,10 100,00 

Motorista - 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

03 Ensino Médio Completo 708,88 45,00 

Odontólogo - PSF 01 
Curso Superior 
Específico + Registro 
no CRO 

22,26 hora 
trabalhada 

35,00 

Oficial de Serviços- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

01 Ensino Médio Completo 854.26 50,00 

Operador de 
Máquinas- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

01 Ensino Médio Completo 708,88 45,00 

Psicólogo - PSE 01 
Curso Superior 
Específico + Registro 
no Conselho de Classe 

1.800,00 100,00 

Secretária- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

01 Ensino Médio Completo 771,76 45,00 

Serviços Gerais- 02 Ensino Médio Completo 400,00 35,00 



CONVÊNIO 
CODEVASF 

Torneiro Mecânico- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

01 Ensino Médio Completo 671,92 45,00 

Vigia- CONVÊNIO 
CODEVASF 

04 Ensino Médio Completo 400,00 35,00 

TOTAL DE VAGAS 73 - 

DESCRIÇÃO DOS CÓDIGOS: 
- PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- PSE - PROGRAMA SENTINELA 
- PACT - PROGRAMA APOIO CONSELHO TUTELAR 
- PMO - PROGRAMA MINAS OLÍMPICA 
- CONVÊNIO CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco) 
MORADA NOVA DE MINAS, 31 de agosto de 2007 
a) WALTER FRANCISCO DE MOURA 
Prefeito Municipal 
ANEXO II 
‘Parte Integrante do Edital n°. 002/2007' 
"PROCESSO SELETIVO PÚBLICO" 

NOME DA 
FUNÇÃO 

HABILITAÇÃO / 
ESCOLARIDADE MÍNIMA 

PARTES DAS 
PROVAS 

Nº DE 
QUESTÕES 

CADA PROVA 

Nº DE 
PONTOS 
DE CADA 
PROVA 

Advogado - PSE 
Bacharel em Direito + 
inscrição na OAB 

- Prova 
Específica 

30 150 

- Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 

- Prova de 
Matemática 

10 50 
Almoxarife- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

Ensino Médio Completo 

- Prova de 
Conhecimentos 
Gerais 

10 50 

Assistente Social 
- PSE 

Curso Superior Específico 
+ Registro no Conselho de 
Classe 

- Prova 
Específica 

30 150 

- Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 

- Prova 
Específica 

10 50 
Auxiliar de 
Enfermagem - 
PSF 

Curso Técnico + Registro 
no COREN 

- Prova de 
Conhecimentos 
Gerais 

10 50 

Conselheiro - 
PACT 

Ensino Médio Completo - Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 



- Prova de 
Matemática 

10 50 
  

- Prova de 
Conhecimentos 
Gerais 

10 50 

- Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 

- Prova de 
Matemática 

10 50 Coordenador - 
PMO 

Ensino Médio Completo 

- Prova de 
Conhecimentos 
Gerais 

10 50 

- Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 

- Prova de 
Matemática 

10 50 Educadora - PSE Ensino Médio Completo 

- Prova de 
Conhecimentos 
Gerais 

10 50 

- Prova 
Específica 

30 150 

- Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 

- Prova de 
Matemática 

10 50 

Enfermeiro - PSF 
Estagiário - PMO 

Curso Superior Específico 
+ Registro no COREN 
Cursando Pedagogia ou 
Educação Física 

- Prova de 
Conhecimentos 
Gerais 

10 50 

- Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 

- Prova 
Específica 

10 50 

Marinheiro Fluvial 
de Convés - 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

Ensino Médio Completo 

- Prova de 
Conhecimentos 
Gerais 

10 50 

- Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 

- Prova de 
Matemática 

10 50 

Mecânico- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

Ensino Médio Completo 

- Prova 
Específica 

10 50 

Médico - PSF 
Curso Superior Específico 
+ Registro no CRM 

- Prova 
Específica 

30 150 



- Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 

- Prova 
Específica 

10 50 

Motorista- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

Ensino Médio Completo 

- Prova Prática - 50 

Odontólogo - PSF 
Curso Superior Específico 
+ Registro no CRO 

- Prova 
Específica 

30 150 

- Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 

- Prova de 
Matemática 

10 50 

Oficial de 
Serviços- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

Ensino Médio Completo 

- Prova de 
Conhecimentos 
Gerais 

10 50 

- Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 

- Prova 
Específica 

10 50 

Operador de 
Máquinas- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

Ensino Médio Completo 

- Prova Prática - 50 

Psicólogo - PSE 
Curso Superior Específico 
+ Registro no Conselho de 
Classe 

- Prova 
Específica 

30 150 

- Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 

- Prova de 
Matemática 

10 50 
Secretária- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

Ensino Médio Completo 

- Prova de 
Conhecimentos 
Gerais 

10 50 

- Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 

- Prova de 
Matemática 

10 50 
Serviços Gerais- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

Ensino Médio Completo 

- Prova de 
Conhecimentos 
Gerais 

10 50 

- Prova de Língua 
Portuguesa 

10 50 

- Prova de 
Matemática 

10 50 

Torneiro 
Mecânico- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

Ensino Médio Completo 

- Prova 
Específica 

10 50 

Vigia- CONVÊNIO Ensino Médio Completo 
- Prova de Língua 10 50 



Portuguesa 

- Prova de 
Matemática 

10 50 
CODEVASF 

- Prova de 
Conhecimentos 
Gerais 

10 50 

MORADA NOVA DE MINAS, 31 de agosto de 2007 
a) WALTER FRANCISCO DE MOURA 
Prefeito Municipal 
ANEXO III 
‘Parte Integrante do Edital n°. 002/2007' 
"PROCESSO SELETIVO PÚBLICO" 

NOME DA FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

Advogado - PSE Realizar serviços jurídicos. 40 horas 

Almoxarife- CONVÊNIO 
CODEVASF 

Realizar serviços de almoxarife. 40 horas 

Assistente Social - PSE Desenvolver serviços de assistência social. 40 horas 

Auxiliar de Enfermagem 
- PSF 

Desenvolver serviços de enfermagem. 40 horas 

Conselheiro - PACT 
Realizar serviços sociais, e outros que o programa 
exigir. 

40 horas 

Coordenador - PMO Realizar serviços médicos relativos ao PSF. 40 horas 

Educadora - PSE 
Desenvolver trabalhos educacionais e outros que o 
programa exigir. 

40 horas 

Enfermeiro - PSF Realizar serviços de Supervisão em enfermagem. 40 horas 

Estagiário - PMO 
Estagiar serviços relativos ao Programa Minas 
Olímpica. 

40 horas 

Marinheiro Fluvial de 
Convés - CONVÊNIO 
CODEVASF 

Realizar atividades relativas a navegação, balsa, e 
outros. 

40 horas 

Mecânico- CONVÊNIO 
CODEVASF 

Realizar serviços de mecânica. 40 horas 

Médico - PSF 
Realizar serviços médicos, tais como atendimento, 
acompanhamento de pacientes, orientações, e outros 
relativos ao Programa Saúde da Família. 

40 horas 

Motorista- CONVÊNIO 
CODEVASF 

Condução de veículos. 40 horas 

Odontólogo - PSF 
Desenvolver atividades odontológicas, relativas ao 
Programa de Saúde da Família em atendimento à 
população. 

40 horas 

Oficial de Serviços- 
CONVÊNIO 

Desenvolver serviços administrativos. 40 horas 



CODEVASF 

Operador de Máquinas- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

Operar equipamentos. 40 horas 

Psicólogo - PSE 

Realizar serviços, que requeiram orientações 
psicológicas, incluindo atendimento à população, 
acompanhamento do indivíduo e outros que o 
programa exigir. 

40 horas 

Secretária- CONVÊNIO 
CODEVASF 

Desenvolver serviços administrativos. 40 horas 

Serviços Gerais- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

Realizar atividades referentes a limpeza em geral. 40 horas 

Torneiro Mecânico- 
CONVÊNIO 
CODEVASF 

Realizar serviços de tornearia mecânica. 40 horas 

Vigia- CONVÊNIO 
CODEVASF 

Realizar serviços de vigilância. 40 horas 

OBS.: As Áreas de Atuações e os Locais de Provimentos serão definidos pela Administração 
Municipal, na conveniência das necessidades do Convênio. 
MORADA NOVA DE MINAS, 31 de agosto de 2007 
a) WALTER FRANCISCO DE MOURA 
Prefeito Municipal 
ANEXO IV 
‘Parte Integrante do Edital n°. 002/2007' 
"PROCESSO SELETIVO PÚBLICO" 
PROGRAMA DE PROVAS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
As referências bibliográficas indicadas neste anexo, não limita a consulta a outros autores, 
podendo ser consultada outra bibliografia da escolha do candidato que facilite o estudo e 
abranja o programa proposto. 
ADVOGADO - PSE 
. ESPECÍFICA - Direito Constitucional: Dos Princípios fundamentais. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais. Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Dos Direitos Sociais. Da 
Administração Pública: dos servidores públicos. Da Organização dos Poderes: do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário, das Funções Essenciais à Justiça. Direito Administrativo: 
Função Administrativa: distinção das demais funções estatais, princípios orientadores da 
atividade administrativa. Ato Administrativo: conceito e elementos. Procedimentos 
Administrativos. Espécies e atributos dos atos administrativos, vinculação e discricionariedade, 
mérito administrativo. Poderes Administrativos: Poder de Polícia, conceito, competência, 
fundamento e limitações. Controle administrativo; considerações gerais, conceito, tipos e 
formas. Do abuso do Poder. Vícios dos Atos Administrativos. Mandado de Segurança. Ação 
Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção e Hábeas Corpus. Contrato Administrativo: 
conceito e características. Licitação: conceito e finalidades, princípios da Licitação, 
obrigatoriedade, dispensa e inelegibilidade de licitação, procedimento, anulação e revogação 
de licitação, modalidades de licitação. Serviços Públicos: conceito e classificação. Servidores 
Públicos: conceito e classificação: organização do serviço público, cargos e funções, normas 
constitucionais pertinentes aos servidores públicos, Responsabilidade penal, civil e 
administrativa dos servidores públicos. Bens Públicos: conceito e classificação. Alienação dos 



bens públicos, venda, doação, dação em pagamento, permuta, investidura, concessão de 
domínio e legitimação de posse. Limitações do direito de propriedade, Direito de Construir, 
Tombamento. Meio Ambiente. Normas de proteção ambiental, Competência, Instrumentos 
Jurídicos para sua tutela, Ação Cível Pública para a proteção ambiental, Desapropriação: 
conceito, Características e requisitos constitucionais, Processo expropriatório, Imissão na 
posse, Desvio de finalidade. Servidão Administrativa: conceito e institutos afins. Processo 
Administrativo: processo e procedimento, princípios do processo administrativo, fases do 
processo administrativo, espécies e modalidades do processo administrativo. Direito Civil: Lei 
de Introdução ao Código Civil: vigência, início e cessação de sua obrigatoriedade. A integração 
da norma jurídica. Parte Geral: a relação jurídica, os direitos subjetivos e o exercício dos 
direitos. Das pessoas: personalidade, capacidade e estado. Domicílio. Pessoas jurídicas. 
Fundações privadas e Associações. O objeto do direito: dos bens. Ato, fato e negócio jurídico, 
pressupostos e requisitos, a inexistência, a invalidade e a ineficácia. Atos ilícitos. Prescrição e 
decadência. O Direito de Família. O casamento: conceito, natureza, características, fins, os 
impedimentos matrimoniais, o processo de habitação, a celebração e suas modalidades; 
anulação, nulidade e inexistência. Efeitos do casamento. Direitos e obrigações dos cônjuges. 
Regime de bens. Separação e divórcio. Das relações de parentesco. Obrigação alimentária. A 
adoção, a filiação e investigação de paternidade. O pátrio poder. Tutela, curatela e ausência. 
União estável: conceitos, características, direitos e obrigações e efeitos jurídicos. Direito da 
Sucessões. Sucessão hereditária: características e pressupostos, sucessão a título universal e 
singular. Abertura da sucessão, devolução sucessória e aquisição da herança. Aceitação e 
renúncia. Capacidade sucessória e indignidade. Cessão da herança. Herança jacente e 
vacante. Ordem de vocação hereditária. Direito de representação. Petição de herança. Direito 
das Coisas. Posse: conceito, natureza e classificação. Aquisição da posse, efeitos, perda e 
composse. Aquisição e perda da propriedade: conceito, elementos constitutivos, classificação, 
restrições e modos de aquisição. Usucapião. Propriedade rural e urbana. Função social da 
propriedade. Usufruto: disposições gerais, direitos e obrigações do usufrutuário. Direito das 
obrigações. Modalidades, fontes, efeitos e os contratos em geral. Obrigações por declaração 
unilateral de vontade. Obrigação decorrente do ato ilícito. Responsabilidade civil: pressupostos, 
fundamentos e efeitos. Dos Direitos do Consumidor. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Parte Geral. Da Prevenção. Política de Atendimento. Medidas de Proteção. Da Prática de Ato 
Infracional. Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis. Do Conselho Tutelar. Do 
Acesso à Justiça. Registros Públicos: Lei no 6.015, de 31/12/73. Direito material do meio 
ambiente. Acidentes do trabalho: o dano e sua indenização. Parcelamento do Solo Urbano: Lei 
no 6.766/77. LAJ-Lei no 1.060/50. Código de Defesa do Consumidor. Direito Processual Civil: 
Ação: conceito e teorias da ação. Sujeitos da relação processual. Litisconsórcio. Intervenção de 
terceiros. Ministério Público no Processo Civil. Teoria das invalidades processuais. Conceito, 
espécie e regime jurídico. Procedimentos: comum ordinário, comum sumário e procedimentos 
especiais de jurisdição contenciosa e voluntária. Conceito e natureza jurídica. Processo de 
Conhecimento e tutela antecipada. Sistemas de direito probatório. Ônus da prova. Sentença: 
conceito e classificações. Recursos: conceito, juízo de admissibilidade, espécie, regime jurídico 
e efeitos. Formas não recursais de impugnação às decisões judiciais. Coisa julgada: conceito. 
Da execução em geral. Embargos de devedor e de terceiros. Conceito, natureza jurídica, 
competência para os respectivos procedimentos, legitimados e efeitos. Processo cautelar. 
Tutela cautelar. Eficácia temporal dos provimentos cautelares. Ação cautelar inominada. 
Arresto. Seqüestro, busca e apreensão, asseguração de provas, alimentos provisionais, posse 
em nome do nascituro; medidas provisionais do Direito de Família. Ação de alimentos. Ação de 
mandado de segurança. Ação civil pública. Ação popular. Ações possessórias. Separação e 
divórcio. Ação de usucapião. Interdição. Perda e suspensão do pátrio poder. Hipóteses em que 
cabem. Legitimação ativa. Procedimento. Ações do Código de Defesa do Consumidor: 
disposições gerais. Recursos dos Tribunais Superiores. Recurso Especial. Recurso 



Extraordinário. Pré-questionamento. Argüição de Inconstitucionalidade. Acréscimos à Lei no 
8.038/90. Lei no 9.756/98. Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei no 9.099/95). 
Ação Monitória. Improbidade administrativa. Ação de desapropriação. Locação. 
ALMOXARIFE- CONVÊNIO CODEVASF 
· LÍNGUA PORTUGUESA 
- Compreensão e interpretação de textos. Fonética e Fonologia: Encontros vocálicos e 
consonantais, Dígrafos, Divisão silábica; Ortografia; Acentuação Gráfica; Estrutura e formação 
das palavras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Pronome; Numeral; Verbos; Advérbios; Denotação 
e Conotação; Preposição e interjeição; Conjunção; Orações; Predicado; Sintaxe de 
Concordância, Regência e Colocação; Crase; Pontuação; Figuras de Linguagem; Função do e 
do . Significação das palavras. 
· MATEMÁTICA 
- 1. Conjuntos e números: 1.1. Conjuntos: operações e propriedades. 1.2. Conjuntos 
numéricos: naturais, inteiros, racionais e reais. Operações e propriedades. Fatorações. Razão 
e proporção. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Aplicações. 1.3. 
Seqüências de números reais: lei de formação de uma seqüência. Progressão aritmética e 
geométrica. Aplicações. 1.4. Introdução à Matemática financeira: juros simples e juros 
compostos. Descontos simples. Capitalização simples e composta. 1.5. Análise combinatória. 
Princípio fundamental de contagem. Permutações, arranjos e combinações simples. 2 .Álgebra: 
2.1. Plano cartesiano. Coordenadas de pontos do plano. 2.2. Função: conceito; domínio; 
imagem; gráfico. Funções reais: função afim; função quadrática; função exponencial e função 
logarítmica. Aplicações. 2.3. Equações e inequações de 1º e 2º grau. 2.4 Matrizes: operações e 
propriedades. Determinante de uma matriz. Sistemas lineares e matrizes; Resolução de 
sistemas de equações lineares. 3. Geometria e medida: 3.1. Geometria plana: segmentos, 
ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos. Congruência e semelhança de triângulos. 
Circunferência. Perímetros e áreas de figuras planas. Aplicações. 3.2. Geometria espacial: 
prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Áreas e volumes. Aplicações. 3.3. Geometria 
analítica plana: distância entre dois pontos; ponto médio de um segmento. Estudo da reta e da 
circunferência. 3.4. Trigonometria: razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aplicações. 4. 
Estatística: 4.1. Noções de estatística descritiva: levantamento de dados, tabelas. Distribuição 
de freqüências. Gráficos estatísticos: interpretação. Medidas de posição. Medidas de 
dispersão. 
Bibliografia 
BEZERRA, Manoel Jairo. Matemática para o Ensino Médio. 5.ed. São Paulo: Scipione, 2001. 
BIACHINI, Edwaldo, Herval Paccola. Curso de Matemática, volume único. Moderna 
BONGIOVANNI, Vincenzo et al. Matemática ,volume único. São Paulo: Ática, 1997. 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática, contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 2000. 3 vol. 
DI PIERRO NETO, Scipione. Matemática conceitos e histórias. São Paulo: Scipione, 1998. 
GIOVANNI, José Ruy. Matemática, pensar e descobrir. São Paulo: FTD, 2000. 4 vol. 
GUELLI, Oscar. Matemática, uma aventura do pensamento. São Paulo: Ática, 2000. 
IEZZI, Gelson. Matemática, volume único. São Paulo: Atual Editora, 2000. 
· CONHECIMENTOS GERAIS 
- Lei Orgânica Municipal. 
ASSISTENTE SOCIAL - PSE 
· ESPECÍFICA 
- 1 Ambiente de atuação do assistente social: Instrumental de pesquisa em processos de 
investigação social: elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas; 
Propostas de intervenção na área social: planejamento estratégico, planos, programas, projetos 
e atividades de trabalho; Avaliação de programas e políticas sociais; Estratégias, instrumentos 
e técnicas de intervenção: sindicância, abordagem individual, técnica de entrevista, abordagem 
coletiva, trabalho com grupos, em redes, e com famílias, atuação na equipe interprofissional 



(relacionamento e competências); Diagnóstico. 2 Estratégias de trabalho institucional: 
Conceitos de instituição; Estrutura brasileira de recursos sociais; Uso de recursos institucionais 
e comunitários; Redação e correspondências oficiais: laudo e parecer (sociais e psicossociais), 
estudo de caso, informação e avaliação social. 3 Atuação em programas de prevenção e 
tratamento: Uso do álcool, tabaco e outras drogas: questão cultural, social, e psicológica; 
Doenças sexualmente transmissíveis; Atendimento às vítimas. 4 Políticas sociais: Relação 
Estado/sociedade; Contexto atual e o neoliberalismo; Políticas de seguridade e previdência 
social; Políticas de assistência e Lei Orgânica da Assistência Social; Políticas de Saúde e 
Sistema Único de Saúde (SUS) e Agências reguladoras; Políticas educacionais e Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB); Política Nacional do Idoso. 5 Legislação de serviço 
social: Níveis, áreas e limites de atuação do profissional de serviço social; Ética profissional. 6 
Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da criança e do adolescente: Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA); Defesa de direitos da criança e do adolescente; O papel 
dos conselhos, centros de defesa e delegacias; Adoção e guarda: normas, processos jurídico e 
psicossocial, adoção à brasileira e adoção internacional; Violência contra crianças e 
adolescentes e combate à violência; Formas de violência contra crianças e adolescentes: 
maus-tratos, abuso sexual, negligência e abandono; Prostituição infanto-juvenil; Extermínio, 
seqüestro e tráfico de crianças; Exploração sexual no trabalho e no tráfico de drogas; Violência 
dos jovens. Gangues; Delinqüência infanto-juvenil: visão psicológica, cultural e sociológica; 
Trajetórias delinqüenciais e o papel da família e da justiça; Meninos e meninas de rua: 
questões econômica e social e o abandono; Trabalho infanto-juvenil; Novas modalidades de 
família: diagnóstico, abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e acompanhamento; 
Alternativas para a resolução de conflitos: conciliação e mediação. 7 Estatuto do Idoso.  
Sugestão Bibliográfica: A prática institucionalizada do serviço social / Rose Mary Sousa Serra. 
São Paulo: Cortez, 1985; Crise de maturidade no serviço social: repercussões no mercado de 
trabalho / Rose Mary Sousa Serra. São Paulo: Cortez, 2000; Serviço social e instituição: a 
questão da participação / Maria Luiza Souza. São Paulo: Cortez, 1985; Como elaborar projetos 
/ Domingos Armani. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001; Estratégias de ação em serviço social / 
Vicente de Paula Faleiros. São Paulo: Cortez, 1997; Código de Ética Profissional do Assistente 
Social. E outros livros que abranjam o programa proposto. 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 
· LÍNGUA PORTUGUESA 
- Compreensão e interpretação de textos. Fonética e Fonologia: Encontros vocálicos e 
consonantais, Dígrafos, Divisão silábica; Ortografia; Acentuação Gráfica; Estrutura e formação 
das palavras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Pronome; Numeral; Verbos; Advérbios; Denotação 
e Conotação; Preposição e interjeição; Conjunção; Orações; Predicado; Sintaxe de 
Concordância, Regência e Colocação; Crase; Pontuação; Figuras de Linguagem; Função do e 
do . Significação das palavras. 
· ESPECÍFICA 
- O Auxiliar de Enfermagem na Equipe do PSF. Procedimentos de vigilância sanitária e 
epidemiológica nas áreas que compreendam os ciclos de vida, como gestação, criança, 
adolescente, adulto e idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças 
crônico-degenerativas e infecto-contagiosas. O atendimento à saúde da família. Higiene, 
prevenção de doenças e promoção da saúde. A visita domiciliar. O processo de trabalho da 
unidade de saúde da atenção básica e do PSF. Abordagem do processo saúde-doença das 
famílias e do coletivo. Ações de educação em saúde nos grupos prioritários, famílias em 
situação de risco e na prática do PSF. Anatomia e fisiologia humana. Infecções parasitárias e 
transmissão dos agentes infecciosos. A equipe de trabalho. O processo saúde/doença. Estudo 
dos sinais vitais. O cuidado de enfermagem nas disfunções: cardiocirculatórias, respiratórias, 
digestivas, metabólicas, genito-urinárias, hematológicas e neurológicas. Cuidado de 
enfermagem aos portadores de DST/AIDS. O cuidado de enfermagem aos doentes em estado 



terminal. O cuidado de enfermagem no pré, trans e pós-operatório. O cuidado de enfermagem 
ao recém-nascido a termo e pré-termo. O cuidado de enfermagem da criança ao adolescente. 
O cuidado de enfermagem nas emergências. O cuidado de enfermagem em situações 
obstétricas de risco. Assistência ginecológica. Assistência pré-natal. Parto e nascimento 
humanizado. Imunização. Central de material e esterilização e centro cirúrgico. 
· CONHECIMENTOS GERAIS 
- Lei Orgânica Municipal. 
CONSELHEIRO - PACT 
COORDENADOR - PMO 
EDUCADORA - PSE 
· LÍNGUA PORTUGUESA 
- Compreensão e interpretação de textos. Fonética e Fonologia: Encontros vocálicos e 
consonantais, Dígrafos, Divisão silábica; Ortografia; Acentuação Gráfica; Estrutura e formação 
das palavras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Pronome; Numeral; Verbos; Advérbios; Denotação 
e Conotação; Preposição e interjeição; Conjunção; Orações; Predicado; Sintaxe de 
Concordância, Regência e Colocação; Crase; Pontuação; Figuras de Linguagem; Função do e 
do . Significação das palavras. 
· MATEMÁTICA 
- 1. Conjuntos e números: 1.1. Conjuntos: operações e propriedades. 1.2. Conjuntos 
numéricos: naturais, inteiros, racionais e reais. Operações e propriedades. Fatorações. Razão 
e proporção. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Aplicações. 1.3. 
Seqüências de números reais: lei de formação de uma seqüência. Progressão aritmética e 
geométrica. Aplicações. 1.4. Introdução à Matemática financeira: juros simples e juros 
compostos. Descontos simples. Capitalização simples e composta. 1.5. Análise combinatória. 
Princípio fundamental de contagem. Permutações, arranjos e combinações simples. 2 .Álgebra: 
2.1. Plano cartesiano. Coordenadas de pontos do plano. 2.2. Função: conceito; domínio; 
imagem; gráfico. Funções reais: função afim; função quadrática; função exponencial e função 
logarítmica. Aplicações. 2.3. Equações e inequações de 1° e 2° grau. 2.4 Matrizes: operações e 
propriedades. Determinante de uma matriz. Sistemas lineares e matrizes; Resolução de 
sistemas de equações lineares. 3. Geometria e medida: 3.1. Geometria plana: segmentos, 
ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos. Congruência e semelhança de triângulos. 
Circunferência. Perímetros e áreas de figuras planas. Aplicações. 3.2. Geometria espacial: 
prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Áreas e volumes. Aplicações. 3.3. Geometria 
analítica plana: distância entre dois pontos; ponto médio de um segmento. Estudo da reta e da 
circunferência. 3.4. Trigonometria: razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aplicações. 4. 
Estatística: 4.1. Noções de estatística descritiva: levantamento de dados, tabelas. Distribuição 
de freqüências. Gráficos estatísticos: interpretação. Medidas de posição. Medidas de 
dispersão. 
Bibliografia 
BEZERRA, Manoel Jairo. Matemática para o Ensino Médio. 5.ed. São Paulo: Scipione, 2001. 
BIACHINI, Edwaldo, Herval Paccola. Curso de Matemática, volume único. Moderna 
BONGIOVANNI, Vincenzo et al. Matemática ,volume único. São Paulo: Ática, 1997. 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática, contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 2000. 3 vol. 
DI PIERRO NETO, Scipione. Matemática conceitos e histórias. São Paulo: Scipione, 1998. 
GIOVANNI, José Ruy. Matemática, pensar e descobrir. São Paulo: FTD, 2000. 4 vol. 
GUELLI, Oscar. Matemática, uma aventura do pensamento. São Paulo: Ática, 2000. 
IEZZI, Gelson. Matemática, volume único. São Paulo: Atual Editora, 2000. 
· CONHECIMENTOS GERAIS 
- Lei Orgânica Municipal. 
ENFERMEIRO - PSF 
· ESPECÍFICA 



- Cuidado de Enfermagem na Administração de Medicamentos. Cuidado de Enfermagem à 
pessoa portadora de Diabetes Mellitus. Cuidado de Enfermagem à pessoa portadora de 
Hipertensão Arterial. Cuidado de Enfermagem ao Recém Nascido. Cuidado de Enfermagem à 
Gestante e Puérpera. Princípios básicos aplicados à prática da enfermagem: Nutrição e 
hidratação; Regulação térmica; Assepsia médica e cirúrgica; Técnicas de curativos. Vigilância 
Epidemiológica; Doenças de notificação compulsória; Conceitos; Medidas de controle das 
doenças transmissíveis; Imunização. Ética em Saúde, Código de Ética na Enfermagem e 
Legislação Profissional. Políticas de Saúde e Sistema Único de Saúde. Medidas de 
Biossegurança e Precauções Padrão. Esterilização e Desinfecção. Portarias Ministeriais que 
regulamentam a política de Atenção às Urgências. Cinemática do trauma. Protocolo do 
atendimento inicial ao traumatizado. Abordagem em situações de urgência do tipo: 
Traumatismo raquimedular;Lesões torácidas; Choque; Traumatismo crânio encefálico; 
Protocolo de crise hipertensiva; Protocolo da reanimação cardirespiratória; O atendimento de 
urgência e emergência e o Sistema Único de Saúde; Atendimento ao queimado; Trauma na 
gestação; Urgências na infância. 
· O profissional Enfermeiro no PSF e na rede de serviços de saúde: do planejamento ao 
gerenciamento, à execução e à avaliação das atividades na Unidade de Saúde da Família-
USF. Diagnóstico comunitário: território, área de estudo e população. Consulta de 
Enfermagem. Visita domiciliária. Vacinação. A educação para a saúde. O trabalho com grupos: 
da organização e coordenação de grupos prioritários, como hipertensos, diabéticos, saúde 
mental e adolescentes, às ações preventivas e assistenciais. Atuação clínica e prática da 
saúde coletiva. Assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária compreendendo 
todo ciclo de vida. Saúde da mulher e assistência pré-natal. Atenção ao idoso. Assistência à 
saúde da criança. Saúde do adolescente, do adulto e do trabalhador. Assistência de 
Enfermagem na saúde mental. 
Cidadania: aspectos conceituais, direito à saúde e bases legais que o legitimam. O meio 
ambiente: relações e implicações ligadas ao ser humano e às comunidades. A promoção da 
qualidade de vida. Cuidados de Enfermagem nas urgências e emergências: do atendimento à 
indicação correta para a continuidade da assistência prestada. 
O Processo de Enfermagem. Lei n° 7.498/86 - Lei do Exercício Profissional do Enfermeiro. 
Decreto-Lei n°94.406, de junho de 1987. Resolução COFEN n° 159, de 19 de abril de 1993. 
Lei Federal n° 10.507, de 10 Jul 2002. Decreto-Lei n° 3.189, de 04 out 1999. Portaria n° 
1.886/Ministério da Saúde, de 18 dez 1997. 
A capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, 
com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde. 
ESTAGIÁRIO - PMO 
· LÍNGUA PORTUGUESA 
- Compreensão e interpretação de textos. Fonética e Fonologia: Encontros vocálicos e 
consonantais, Dígrafos, Divisão silábica; Ortografia; Acentuação Gráfica; Estrutura e formação 
das palavras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Pronome; Numeral; Verbos; Advérbios; Denotação 
e Conotação; Preposição e interjeição; Conjunção; Orações; Predicado; Sintaxe de 
Concordância, Regência e Colocação; Crase; Pontuação; Figuras de Linguagem; Função do e 
do . Significação das palavras. 
· MATEMÁTICA 
- 1. Conjuntos e números: 1.1. Conjuntos: operações e propriedades. 1.2. Conjuntos 
numéricos: naturais, inteiros, racionais e reais. Operações e propriedades. Fatorações. Razão 
e proporção. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Aplicações. 1.3. 
Seqüências de números reais: lei de formação de uma seqüência. Progressão aritmética e 
geométrica. Aplicações. 1.4. Introdução à Matemática financeira: juros simples e juros 
compostos. Descontos simples. Capitalização simples e composta. 1.5. Análise combinatória. 
Princípio fundamental de contagem. Permutações, arranjos e combinações simples. 2 .Álgebra: 



2.1. Plano cartesiano. Coordenadas de pontos do plano. 2.2. Função: conceito; domínio; 
imagem; gráfico. Funções reais: função afim; função quadrática; função exponencial e função 
logarítmica. Aplicações. 2.3. Equações e inequações de 1° e 2° grau. 2.4 Matrizes: operações e 
propriedades. Determinante de uma matriz. Sistemas lineares e matrizes; Resolução de 
sistemas de equações lineares. 3. Geometria e medida: 3.1. Geometria plana: segmentos, 
ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos. Congruência e semelhança de triângulos. 
Circunferência. Perímetros e áreas de figuras planas. Aplicações. 3.2. Geometria espacial: 
prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Áreas e volumes. Aplicações. 3.3. Geometria 
analítica plana: distância entre dois pontos; ponto médio de um segmento. Estudo da reta e da 
circunferência. 3.4. Trigonometria: razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aplicações. 4. 
Estatística: 4.1. Noções de estatística descritiva: levantamento de dados, tabelas. Distribuição 
de freqüências. Gráficos estatísticos: interpretação. Medidas de posição. Medidas de 
dispersão. 
Bibliografia 
BEZERRA, Manoel Jairo. Matemática para o Ensino Médio. 5.ed. São Paulo: Scipione, 2001. 
BIACHINI, Edwaldo, Herval Paccola. Curso de Matemática, volume único. Moderna 
BONGIOVANNI, Vincenzo et al. Matemática ,volume único. São Paulo: Ática, 1997. 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática, contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 2000. 3 vol. 
DI PIERRO NETO, Scipione. Matemática conceitos e histórias. São Paulo: Scipione, 1998. 
GIOVANNI, José Ruy. Matemática, pensar e descobrir. São Paulo: FTD, 2000. 4 vol. 
GUELLI, Oscar. Matemática, uma aventura do pensamento. São Paulo: Ática, 2000. 
IEZZI, Gelson. Matemática, volume único. São Paulo: Atual Editora, 2000. 
· CONHECIMENTOS GERAIS 
- Lei Orgânica Municipal. 
MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS - CONVÊNIO CODEVASF 
· LÍNGUA PORTUGUESA 
- Compreensão e interpretação de textos. Fonética e Fonologia: Encontros vocálicos e 
consonantais, Dígrafos, Divisão silábica; Ortografia; Acentuação Gráfica; Estrutura e formação 
das palavras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Pronome; Numeral; Verbos; Advérbios; Denotação 
e Conotação; Preposição e interjeição; Conjunção; Orações; Predicado; Sintaxe de 
Concordância, Regência e Colocação; Crase; Pontuação; Figuras de Linguagem; Função do e 
do . Significação das palavras. 
· ESPECÍFICA 
- Princípios e noções básicas de Navegação. Normas Básicas de Segurança. Primeiros 
Socorros. Equipamentos obrigatórios. 
· CONHECIMENTOS GERAIS 
- Lei Orgânica Municipal. 
MECÂNICO- CONVÊNIO CODEVASF 
· LÍNGUA PORTUGUESA 
- Compreensão e interpretação de textos. Fonética e Fonologia: Encontros vocálicos e 
consonantais, Dígrafos, Divisão silábica; Ortografia; Acentuação Gráfica; Estrutura e formação 
das palavras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Pronome; Numeral; Verbos; Advérbios; Denotação 
e Conotação; Preposição e interjeição; Conjunção; Orações; Predicado; Sintaxe de 
Concordância, Regência e Colocação; Crase; Pontuação; Figuras de Linguagem; Função do e 
do . Significação das palavras. 
· ESPECÍFICA 
Manutenção de Veículos: Principais conceitos de manutenção de veículos; Serviços de 
inspeções, registros e reparos; anotações de ocorrências; principais defeitos automotivos; 
testes e medidas de defeitos. Principais ferramentas de Oficina Mecânica. Instrumentos de 
medição. Instrumentos de traço: régua, paquímetro e micrômetro. Lubrificação: Principais 
propriedades dos lubrificantes automotivos; cuidados e restrições no uso dos lubrificantes. 



Bibliografia sugerida: 
ALMEIDA, Amaury F. Manutenção de Automóveis. 17 ed. Rio de Janeiro: Erca Ed. 
Instrumentos para metrologia dimensional. São Paulo: Mitutoyo do Brasil. 
PAZ, Manoel Áries. Manual de Automóveis. São Paulo: Ed. Mestre Jou. 
PETROBRÁS. Lubrificantes: Fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro. 
· CONHECIMENTOS GERAIS 
- Lei Orgânica Municipal. 
MÉDICO - PSF 
· ESPECÍFICA 
01- Agentes Antinfecciosos. Quimioterápicos e antibióticos. 02 - Anemias. 03- Artrite 
Reumatóide. 04 - Asma Brônquica. 05 - Cardiopatia isquêmica. 06- Cirrose hepática. 07- 
Distúrbios hemorrágicos. 08 - Distúrbios imunológicos. 09 - Doenças causadas por bactérias. 
10 - Doenças causadas por vírus. 11 - Doenças causadas por fungos. 12 - Doenças causadas 
por helmintos e protozoários. 13 - Doenças de mama e aparelho genital feminino. 14 - Doenças 
da tireóide. 15 - Doenças das vias áreas superiores. 16 - Doenças das vias biliares. 17 - 
Doenças do esôfago. 18 Doenças do estômago. 19 - Doenças do intestino delgado e grosso. 
20 - Doenças do pâncreas. 21 - Doenças pulmonares ambientais. 22- Doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS. 23 - Doenças vasculares cerebrais. 24 - DPOC. 25 - Epilepsias e 
distúrbios convulsivos. 26 - Febre reumática. 27 - Hepatites. 28 - Hipertensão arterial. 29 - 
Imunização. 30 - Infecção de vias urinárias e nefrolitíase. 31 - Infecções do sistema nervoso 
central. 32 - Insuficiência cardíaca. 33 - Leucoses e linfomas. 34 - Neoplasias do pulmão. 35 - 
Terapêutica médica e interação medicamentosa. 36 - Tópico de psiquiatria: distúrbios 
neurovegetativos, neuroses e psicoses. 37 - Tumores de pele. 38 - Tumores do fígado. A 
família e os serviços de saúde. O Programa de Saúde da Família. Compreendendo a família no 
cenário dessa nova estratégia de saúde. Avaliação da qualidade em serviços de saúde. 
Resolutividade dos serviços de saúde e a satisfação do cliente. O Sistema Único de Saúde - 
SUS. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde. O Cartão SUS. 
Constituição da República Federativa do Brasil (art. 196 ao 200). Financiamento da saúde. 
Abordagem do processo saúde-doença das famílias e do coletivo. Sistema de Informação da 
Atenção Básica - SIAB como instrumento de trabalho da equipe no PSF. Lei n° 8.080/90, de 19 
set 1990 - Lei Orgânica da Saúde. Lei n° 8. 142/90, de 28 dez 1990. Conselhos de Saúde. 
Conferências de Saúde. NOB 01/03 - Norma Operacional Básica. NOB-SUS n° 01/96. Norma 
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2000. Vigilância à Saúde. Vigilância 
Sanitária. Vigilância Epidemiológica. A visita domiciliária no contexto da saúde da família. 
Educação em saúde na prática do PSF. A operacionalização do conceito de vulnerabilidade no 
contexto da saúde da família. Acolhimento. Modelos Tecnoassistenciais de Saúde. Portaria n° 
1886 do Ministério da Saúde, em 18 dez 1997, que aprova as normas e diretrizes do Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família. A Saúde da Família: 
do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde-PACS ao Programa de Expansão e 
Consolidação do Saúde da Família - PROESF. 
MOTORISTA- CONVÊNIO CODEVASF 
· LÍNGUA PORTUGUESA 
- Compreensão e interpretação de textos. Fonética e Fonologia: Encontros vocálicos e 
consonantais, Dígrafos, Divisão silábica; Ortografia; Acentuação Gráfica; Estrutura e formação 
das palavras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Pronome; Numeral; Verbos; Advérbios; Denotação 
e Conotação; Preposição e interjeição; Conjunção; Orações; Predicado; Sintaxe de 
Concordância, Regência e Colocação; Crase; Pontuação; Figuras de Linguagem; Função do e 
do . Significação das palavras. 
· ESPECÍFICA 
- Avaliação contendo noções de regras gerais de circulação, vias de trânsito, sinais sonoros, 
semáforos, gestos de agentes de autoridades de trânsito, estacionamento, regras 



fundamentais de trânsito, placas de regulamentação, placas de advertência, placas indicativas, 
placas educativas, conversões em vias urbanas e estradas, ultrapassagens, preferência, 
legislação defensiva. Sugestão bibliográfica: 
- Código Nacional de Trânsito. 
· PRÁTICA 
Exame de direção em vias públicas. 
ODONTÓLOGO - PSF 
· ESPECÍFICA 
- 1 Conceitos. 2 Materiais restauradores: amálgama; resinas compostas; cimentos de ionômero 
de vidro. 3 Instrumentais. 4 Materiais protetores. 5 Diagnóstico e plano de tratamento. 6 
Métodos preventivos. 7 Oclusão: ajuste oclusal; movimentos oclusivos; posições; relação 
cêntrica, máxima intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica; 
disfunção miofacial. 8 Restaurações preventivas: selantes; ionômero de vidro; resinas 
compostas e sistemas adesivos atuais. 9 Facetas estéticas. 10 Prótese adesiva: direta e 
indireta. 11 Clareamento dental. 12 Interrelação dentística/periodontia. 13 Restauração em 
dentes posteriores com resinas compostas. 14 Restauração em amálgama. 15 Flúor: 
Mecanismo de ação do flúor; toxicologia. 16 Cariologia: defin 
 


