
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
EDITAL DE CONCURSO N° 001/2007 

DE 26 DE OUTUBRO DE 2007 
 
 
 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de NOVO XINGU, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Orgânica 
Municipal, torna público que estarão abertas as inscrições para Concurso Público ao 
provimento dos cargos que integram o quadro de vagas da Prefeitura Municipal, sob 
Regime Estatutário, instituídos pelas leis vigentes e pela disposição no Regulamento 
de Concursos, Decreto nº 016/2003, de 09 de Junho de 2003. 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Este Concurso Público, de acordo com a Legislação que trata da matéria, bem 
como por este Edital, será executado pela SELLECTOR CONCURSOS e destina-se a 
selecionar candidatos para provimento de Cargos e cadastro reserva da Administração 
Municipal de NOVO XINGU. 
1.2. O Concurso Público consistirá da avaliação de conhecimentos, mediante aplicação 
de Provas Objetivas, Provas Práticas, de acordo com a especificidade do cargo, em 
conformidade com o estabelecido no Edital. 
1.3. As Provas Objetivas serão realizadas na cidade de NOVO XINGU - RS, em datas, 
horários e locais a serem divulgados conforme estabelecido no item 3 - Da Divulgação, 
deste Edital. 
1.4. Para os cargos onde a escolaridade exigida for nível superior e nível técnico é 
exigido registro no órgão de classe competente. 
1.5. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas existentes e de 
cadastro durante o período de validade do concurso para o Quadro de Cargos de 
Provimento Efetivo, conforme quadro abaixo e Anexo I deste Edital. 
 

Cargo Vagas Escolaridade 
Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Valor da 
Inscrição 

Tipo de 
Prova 

Agente Licenciador 01 Superior 40 1.219,75 50,57 Objetiva 

Assistente Social 01 Superior 40 1.865,50 50,57 Objetiva 

Médico 01 Superior 40 3.085,25 50,57 Objetiva 

Nutricionista 01 Superior 20 896,88 50,57 Objetiva 

Psicólogo 01 Superior 20 1.018,85 50,57 Objetiva 

Operador de Máquinas 01 

4ª Série do 
Ensino 
Fundamental 
o CNH 
categoria "C" 

40 652,93 28,90 
Objetiva 
e 
Prática 

Técnico em Higiene 
Dental 01 

Ensino 
Médio 
Completo 
Registro 
CFO - THD 

40 814,36 28,90 Objetiva 

Telefonista/Recepcionista 02 
Ensino 
Fundamental 
Completo 

40 570,41 28,90 Objetiva 



2 DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
As atribuições para o exercício de cada cargo deste Concurso constam no ANEXO I 
deste Edital. 
3 DA DIVULGAÇÃO 
A Divulgação oficial de todas as etapas referentes a este Concurso Público se dará na 
forma de Editais, Extratos de Editais e Avisos, através dos seguintes meios e locais: 
3.1. Divulgação eletrônica no site da Prefeitura Municipal de Novo Xingu. 
3.2. Divulgação nos Jornais Folha da Produção e Integração Regional 
3.3. Divulgação eletrônica pelo site www.sellector.com.br, da Sellector Concursos em 
caráter informativo. 
3.4. Divulgação no mural da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU, na Av. 
Emílio Knannk, n° 1160, - NOVO XINGU - RS. 
4 DAS INSCRIÇÕES 
4.1. Período, Horário e Local: 
As inscrições serão realizadas no Centro Administrativo Municipal, localizada na Av. 
Emílio Knaank, n°1160, no setor de Tributação da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Finanças, nos dias 29 de outubro até 12 de novembro 
de 2007. No horário das 8:30 h às 17 h em dias úteis. 
4.2. Procedimento para as Inscrições 
4.2.1. As inscrições para o Concurso serão realizadas na sede da Secretaria Municipal 
de Administração, onde também poderão ser obtidas as informações sobre este Edital 
e seus anexos; 
4.2.2. A Administração Municipal de NOVO XINGU e a Sellector Concursos, não se 
responsabilizam pelas inscrições que não forem efetuadas por motivos de ordem 
técnica alheias ao seu âmbito de atuação, tais como o candidato que não comprovar a 
documentação necessária, o não pagamento da taxa de inscrição ou o não 
preenchimento correto da ficha de inscrição e quaisquer outros fatores exógenos que 
impossibilitem a transferência dos dados dos candidatos para a Organizadora do 
Concurso. 
4.2.3. A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e tácita 
aceitação pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital. 
São requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas constantes do artigo 
12 da Constituição Federal; 
b) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data de encerramento das inscrições; 
c) Estar quites com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Atender as condições básicas prescritas para o cargo; 
e) Gozar de boa saúde física e mental; 
4.2.4. Documentação Necessária para Inscrição: 
Para inscrever-se, o candidato deverá nos dias previstos no subitem 4.1. - comparecer 
no local de inscrição munido de ORIGINAIS: 
a) Cédula de identidade civil ou militar ou CTPS; São considerados documentos de 
identidade: carteiras expedidas pela Secretaria da Justiça e Segurança, pelos 
Ministérios Militares: carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos); passaportes; 
b) CPF; 
c) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição pago junto a Tesouraria da 
Prefeitura Municipal, com horário de atendimento ao público das 8h às 17h em dias 
úteis; 
d) Título de eleitor; 
e) Para os candidatos portadores de deficiência, laudo médico atestando a espécie e o 
grau de deficiência, com expressa referência ao código da Classificação Internacional 
de Doença - CID. Deverá anexar requerimento, solicitando vaga especial, constando o 
tipo de deficiência e a necessidade de prova especial se for o caso; 



f) Os candidatos, ao efetivar sua inscrição, assumem inteira responsabilidade pelas 
informações constantes no seu formulário de inscrição, sob as penas da lei, bem como 
assume que está ciente e de acordo com as exigências e condições previstas neste 
Edital, do qual o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO 
5.1. O candidato NÃO poderá inscrever-se para mais de um dos cargos do presente 
concurso. 
5.2. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea (fora do prazo). 
5.3. O valor relativo à inscrição não será devolvido, salvo no caso de cancelamento do 
certame por conveniência da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NOVO XINGU. 
5.4. Não será aceita inscrição por outra forma que não a estabelecida neste Edital. 
5.5. Procedimentos: 
A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo candidato, ou por procuração, com 
poderes específicos. Não serão aceitas inscrições por correspondência. O procurador 
não poderá ser funcionário público municipal, excetuando-se dessa ressalva os 
parentes até segundo grau. A falha das informações constantes no cartão de inscrição 
tornará o pedido anulado em qualquer fase do Concurso. 
a) Comparecer no local das inscrições para o recebimento de instruções e 
preenchimento da Ficha de Inscrição. 
b) Recolher na tesouraria da Prefeitura Municipal (horário das 8h às 17h), em moeda 
nacional corrente ou cheque do próprio candidato, a importância referente à taxa de 
inscrição estipulada neste Edital. 
c) Antes de efetuar o recolhimento da taxa, o candidato deverá certificar-se de que 
possui todas as condições e pré-requisitos para inscrição. 
d) O pagamento da inscrição realizado com cheque sem provisão de fundos acarretará 
no cancelamento automático da inscrição. 
e) Entregar a documentação para a efetivação da inscrição. Ficarão retidos, no local da 
inscrição: a ficha de inscrição, a taxa de inscrição e as cópias dos documentos 
exigidos, sendo entregue para o candidato o recibo da inscrição, o qual passará a ser a 
comprovação de que o mesmo efetivou sua inscrição. 
f) É obrigação do candidato ou seu procurador conferir as informações contidas na 
ficha de inscrição, bem como tomar conhecimento do local, data e horário de realização 
de cada etapa do Concurso Público. 
g) Após a efetivação da inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração das opções 
para outro cargo. 
 
6 DAS VAGAS PARA DEFICIENTES 
6.1. As vagas reservadas aos portadores de deficiência, dentre as oferecidas, de 
acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, será de 10% (dez por 
cento) sobre o total de vagas ofertadas para cada cargo, sendo que uma vez aplicado o 
percentual sobre o número de vagas, os valores resultantes acima de 0,5 estão 
arredondados para 1 ou para o número inteiro subseqüente. 
6.2. Os candidatos portadores de deficiência que necessitem de condições especiais 
para a realização das provas, tais como acesso especial aos locais das provas, provas 
com letras maiores que as convencionais, entre outras, deverão comunicar essa 
necessidade através do formulário de inscrição. A não manifestação dos candidatos 
desobriga a Sellector Concursos do atendimento destas condições especiais. 
6.3. O candidato com deficiência deverá informar a intenção de concorrer à vaga de 
deficiente no formulário de inscrição sob pena de ter de concorrer à vaga normal. 
6.4. Os candidatos portadores de deficiência participarão em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, local e 
horário de realização da prova. 
6.5. Não ocorrendo à aprovação de candidatos portadores de deficiência para 
preenchimentos da vagas previstas, estas serão preenchidas pelos demais aprovados. 



7 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
Após o encerramento do período de inscrição, será divulgado o Edital contendo as 
inscrições homologadas e não homologadas. 
 
8 DAS PROVAS 
O Concurso Público consistirá de exames de conhecimentos, mediante aplicação de 
Provas Objetivas e Provas Práticas. 
8.1. Da Prova Objetiva 
As provas são de caráter eliminatório, ou seja, o candidato que atingir PONTUAÇÃO 
INFERIOR a 50% nesta prova será considerado REPROVADO, mesmo que sua média 
final seja igual ou superior a 50%. 
Consistirá na resolução de questões objetivas baseadas no programa constante do  
 
ANEXO II deste Edital e serão valorizados na escala de 0 a 100 pontos cada prova. 
MÉDIA FINAL 
Só será considerado APROVADO o candidato que obtiver média igual ou superior a 
50% na soma das notas obtidas nestas provas, obedecendo aos seguintes pesos: 
Para os cargos de Agente Licenciador; Assistente Social; Médico; Nutricionista; 
Psicólogo; Técnico em Higiene Dental e Telefonista/Recepcionista, 
Disciplina N° Questões Mínimo para Aprovação Peso 

Prova Específica 20 (vinte) 10 (dez) questões 06 (seis) 

Prova de Português 20 (vinte) 10 (dez) questões 04 (quatro) 
OBS: Em caso de empate terá preferência, pela ordem, o candidato que tiver maior 
nota na prova de: 
- específica; 
- português; 
Persistindo o empate ocorrerá: SORTEIO PÚBLICO. 
Para o cargo de Operador de Máquinas: 
1ª Etapa - Prova objetiva: 
As provas são de caráter ELIMINATÓRIO, ou seja, o candidato que atingir 
PONTUAÇÃO INFERIOR a 50% (cinqüenta por cento) em algumas das provas será 
considerado REPROVADO, mesmo que sua média final seja igual ou superior a 50%. 
Esta etapa também será de caráter CLASSIFICATÓRIO. Serão convocados a prestar a 
Prova Prática da função, os 20 (vinte) primeiros candidatos habilitados nesta etapa do 
concurso 
As Provas consistirão na resolução de questões objetivas baseadas no programa 
constante do ANEXO II deste Edital e serão valorizados na escala de 0 a 100 pontos 
cada prova. 
2ª Etapa - Prova Prática: 
Esta prova constará de exercícios práticos de técnicas de dirigibilidade em situações 
reais de trânsito, a critério da Banca Examinadora. 
A Prova Prática da função terá a sua nota somada à nota obtida na Prova objetiva, 
para composição da NOTA FINAL: 
A Prova Prática será aplicada no mesmo dia das provas objetivas e destina-se a avaliar 
a experiência prévia do candidato, seu conhecimento técnico, constando de 
demonstração prática de sua habilitação na execução das atribuições do cargo. 
Na aplicação da prova prática, com utilização de equipamentos de elevado valor, 
pertencentes ou sob a responsabilidade do Município, poderá ser procedida, a critério 
da Banca de Aplicação, a imediata exclusão do candidato que demonstre não possuir a 
necessária capacidade no seu manejo, sem risco de danificá-los. 
Haverá um tempo máximo para a realização de cada quesito da prova, que será fixado 
pela comissão de provas, considerando a dificuldade e demais aspectos necessários 
para o desempenho satisfatório dos testes, por parte dos candidatos. 



Critérios das avaliações: 
1° - PROVA PRÁTICA: é eliminatória, o candidato que atingir MÉDIA INFERIOR a 50% 
nesta prova será considerado REPROVADO. 
2° - MÉDIA FINAL: só será considerado APROVADO o candidato que obtiver média 
igual ou superior a 50% na soma das notas obtidas nestas provas, obedecendo aos 
seguintes pesos: 
Disciplina N° Questões Mínimo para Aprovação Peso 

Prova de Legislação de Trânsito 20 (vinte) 10 (dez) questões 02 (dois) 

Prova de Português 10 (dez) 05(cinco) questões 02 (dois) 

Prova de Matemática 10 (dez) 05 (cinco) questões 02 (dois) 

Prova Prática     04 (quatro) 
EMPATE: 
Em caso de empate terá preferência, pela ordem, o candidato que tiver maior nota na 
prova de: 
- prática; 
- legislação de trânsito; 
- português; 
- matemática; 
Persistindo o empate ocorrerá: SORTEIO PÚBLICO 
9 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
9.1. Objetivas: 
a) O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das provas, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o início dos 
trabalhos, munido de comprovante de pagamento, carteira de identidade (civil ou 
militar), caneta esferográfica azul ou preta. 
b) Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Institutos de 
Identificação, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(Ordem, Conselho, etc) passaporte; certificado de reservista, carteiras funcionais do 
Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação, desde 
que com foto. O documento deverá estar legível, não podendo estar danificado. 
c) Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes. 
d) O tempo de duração das provas objetivas será de 03 (três) horas. 
e) Será proibido o acesso ao local de realização das provas aos candidatos que se 
apresentarem em horário diferente do estabelecido para o seu início, seja qual for o 
motivo alegado. 
f) Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. 
g) Durante as provas não serão permitidas consultas de nenhuma espécie, utilizar-se 
de telefone celular ou qualquer outro aparelho eletro-eletrônico, bem como utilizar 
instrumentos próprios, salvo os expressamente permitidos. 
h) O caderno de provas é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as 
técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rascunho e a rasura em 
qualquer folha, EXCETO, na capa do caderno e na GRADE DE RESPOSTAS. 
i) Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, na grade de respostas estiver em 
desconformidade com as instruções, não estiver assinalada ou que contiver mais de 
uma alternativa assinalada, emenda ou rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda 
que legível. 
j) Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o 
caderno de provas. 
k) O candidato, ao terminar a prova objetiva, devolverá ao fiscal de sala, juntamente 
com a grade de resposta, o caderno de provas, tendo em vista a obrigatoriedade do 
arquivamento pela Prefeitura Municipal; 



l) Será permitido aos candidatos copiar sua grade de respostas, para conferência com 
o gabarito oficial, no verso do documento de inscrição no Concurso Público; 
m) Ao final das provas objetivas, os dois últimos candidatos deverão permanecer no 
recinto, a fim de assinar o lacre do envelope das provas juntamente com os fiscais, 
sendo liberados quando todos as tiverem concluído; 
9.2. Práticas: 
a) O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das provas, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o início dos 
trabalhos, munido do comprovante de pagamento, carteira de identidade (civil ou 
militar) e com roupas apropriadas ao desenvolvimento das atribuições de cada cargo. 
b) Será proibido o acesso ao local de realização das provas aos candidatos que se 
apresentarem em horário diferente do estabelecido para o seu início, seja qual for o 
motivo alegado. 
c) Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. 
d) Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, 
contusões, luxações, etc.) que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, 
ou de neles prosseguir ou que lhe diminuam a capacidade físico-orgânica, não serão 
considerados para fins de tratamento diferenciado ou nova prova. 
e) Durante as provas não serão permitidas consultas de nenhuma espécie, utilizar-se 
de telefone celular ou qualquer outro aparelho eletro-eletrônico, bem como utilizar 
instrumentos próprios, salvo os expressamente permitidos. 
f) O candidato, ao terminar a prova prática, deverá se retirar do local de aplicação da 
prova a fim de não prejudicar o andamento do processo avaliatório bem como não 
intervir psicologicamente na avaliação do próximo candidato; 
g) Ao final das provas práticas, os dois últimos candidatos deverão permanecer no 
recinto, a fim de assinar o lacre do envelope das provas juntamente com os fiscais, 
sendo liberados quando todos as tiverem concluído; 
9.3. Será excluído do Concurso o candidato que: 
a) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro 
candidato, bem como se utilizando de consultas; 
b) utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos em qualquer etapa de sua 
realização; 
c) ausentar-se, a não ser momentaneamente, em casos especiais e acompanhados do 
fiscal de sala; 
d) portar-se inconvenientemente perturbando de qualquer forma, o bom andamento dos 
trabalhos; 
9.4. Será desclassificado do Concurso o candidato que: 
a) Preencher o Cartão de Respostas a lápis; 
c) Assinar, rubricar, escrever o nome, número de inscrição, número de identidade e/ou 
fizer qualquer tipo de marcação que não seja a indicada nas instruções gerais que 
acompanham o caderno de provas; 
c) Furar ou rasgar o Cartão de Respostas; 
d) Assinalar ou alterar a marcação que existe logo abaixo do número do Cartão de 
Respostas; 
9.5. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais não serão 
fornecidas cópias das provas a candidatos ou instituições de direito público ou privado, 
mesmo após o encerramento do Concurso. 
9.6. Não será permitida a permanência de acompanhantes do candidato ou pessoas 
estranhas ao Concurso, nas dependências do local onde forem aplicadas as provas. 
10 DA REVISÃO DAS PROVAS 
10.1. O prazo para pedido de revisão da prova Objetiva, será de 02 (dois) dias úteis, a 
contar do primeiro dia subseqüente ao da publicação do respectivo resultado. 
10.2. O pedido de revisão deverá ser dirigido a Comissão Examinadora, mediante 
requerimento encaminhado através de protocolo na Prefeitura Municipal, contendo: 



a) Nome completo e número de inscrição; 
b) Indicação do concurso em realização; 
c) Objetivo do pedido e exposição detalhada das razões que o motivaram; 
10.3. Não serão considerados os pedidos de revisão formulados fora do prazo, ou que 
não contenham os elementos indicados no subitem 10.2. 
10.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telegrama, internet, ou por 
qualquer meio eletrônico que não o específico neste edital. 
10.5. Durante o prazo para recurso referente ao item 10.2, será dada ao candidato, 
vista das provas-padrões, sob fiscalização. 
10.6. Fica expressamente vedado aos candidatos, no recinto de vistas das provas-
padrão e durante o processamento deste trabalho, estabelecerem discussões orais em 
torno das questões ou critérios de correção e julgamento, bem como formularem 
reclamações sobre tais assuntos aos servidores encarregados do aludido serviço. 
10.7. Somente serão deferidos os recursos que comprovarem que houve erro da 
Comissão Examinadora e/ou atribuições diferentes para soluções iguais. 
10.8. Os pontos relativos à questão eventualmente anulada pela Comissão 
Examinadora do Concurso, serão atribuídos a todos os candidatos que realizarem a 
mesma prova. No caso de haver alteração no Gabarito Oficial, todas as grades de 
respostas serão novamente corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial definitivo. 
10.9. Do resultado de qualquer prova objetiva cabem os seguintes recursos, desde que 
fundamentados, conforme subitem 10.2. 
a) revisão das provas, pela Banca Examinadora; 
11 PRAZO DE VALIDADE 
O Concurso terá validade por 02 (dois) anos, a contar da data da publicação da 
homologação do resultado final, prorrogável uma vez por igual período, a critério da 
Prefeitura Municipal e através de Decreto do Prefeito Municipal. 
12 DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Este Concurso reger-se-á pelas normas deste Edital e Leis Municipais vigentes e 
Decreto nº 016/03. 
12.2. Qualquer cidadão, diretamente ou via postal, poderá denunciar irregularidade ou 
ilegalidade, eventualmente ocorrida neste Concurso Público, perante o Tribunal de 
Contas do Estado na forma da Lei n.º 9.478/91. 
12.3. A classificação no processo seletivo não assegura ao candidato o direito de 
admissão automática no cargo público, mas apenas a expectativa de ser nele admitido, 
seguindo rigorosamente a ordem de classificação, ficando a concretização deste ato 
condicionada a observância das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao 
interesse do serviço público municipal. 
12.4 Observado o número de vagas existentes ou que venham a ocorrer, o candidato 
aprovado será convocado por carta registrada para o endereço constante na ficha de 
inscrição ou por resultante de posterior atualização, ficando obrigado a declarar por 
escrito se aceita ou não o cargo para o qual obteve habilitação. O não comparecimento 
ou falta de pronunciamento do interessado no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar 
do recebimento da comunicação ou a contar da publicação do Edital de Convocação, 
em caso de não ser localizado o candidato, implicará em exclusão automática do 
processo seletivo. Não haverá segunda convocação para admissão, salvo hipótese do 
candidato que, ao comparecer e não aceitar a sua indicação, optar pela inclusão no 
final da relação, reposicionamento este que deverá ser requerido por escrito. 
12.5. Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de nomeação, a posse no cargo 
só lhes será deferida no caso de exibirem a documentação comprobatória. 
13 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA TODOS OS CARGOS: 
a) Possuir escolaridade mínima exigida em cada cargo, na data da posse; 
b) Possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH (na categoria indicada no item 1 
deste edital); 



c) Possuir registro em vigor no respectivo Conselho de Classe, conforme item 1 deste 
Edital, na data da posse; 
d) Atestado de boa saúde física e mental a ser fornecido, por Médico ou Junta Médica 
do Município ou ainda, por esta designada, mediante exame médico, que comprove 
aptidão necessária para o exercício do cargo, bem como a compatibilidade para os 
casos de deficiência física; 
e) Declaração negativa de acumulação de cargo público, conforme disciplina a 
Constituição Federal, em seu artigo 37, XVI. 
f) Alvará de folha corrida judicial, atualizado. 
g) A não apresentação dos documentos acima na ocasião da posse, implicará na 
impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e 
efeitos decorrentes de sua inscrição no concurso; 
14 DO CONCURSO 
14.1. Provas Objetivas 
DATA: 24 de novembro de 2007. 
HORÁRIO: 8:30 hrs. 
LOCAL: Escola Estadual de Ensino Médio Gottfried Thomas Westerich. 
14.2. Provas Práticas 
DATA: 24 de novembro de 2007. 
HORÁRIO: 14 h. 
LOCAL: Será informado durante a realização das provas objetivas. 
15 CRONOGRAMA DE EVENTOS 
15.1. Período de inscrições: 29 de outubro até 12 de novembro 2007. 
15.2. Homologações das inscrições: 14 de novembro de 2007. 
- disponível nos site www.sellector.com.br 
15.3.. Recurso de inscrições não homologadas: 16 de novembro até 19 de novembro 
de 2007. 
15.4. Realização das provas objetivas e práticas para o cargo de Operador de 
Máquinas: 24 de novembro de 2007. 
15.5. Divulgação do gabarito: 26 de novembro de 2007. 
- disponível no site www.sellector.com.br 
15.6. Identificação das provas objetivas na sede da Prefeitura Municipal às 11:00h do 
dia 30 de novembro de 2007. 
- disponível no site www.sellector.com.br 
15.7. Recurso para Revisão das provas objetivas: 03 e 04 de dezembro de 2007. 
15.8. Sorteio Público para os todos os cargos: 10 de dezembro de 2007. 
15.9 Homologação do resultado final para todos os cargos: 12 de dezembro de 2007 
- disponível no site www.sellector.com.br 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU, aos 20 dias do mês de 
Outubro de 2007. 
JAIME EDSSON MARTINI 
Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se 
Aline Barzotto Bernardi 
Secretária de Administração 
ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
CARGO 
AGENTE LICENCIADOR 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Responsável pelo gerenciamento dos processos/ programas 
da gestão Ambiental. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Supervisionar, orientar, fiscalizar as condições de higiene e 
produtos de origem vegetal e animal. Observar e fazer respeitar a correta aplicação da 
legislação ambiental vigente; responsável pelas vistorias técnicas, emitirá laudos e 



pareceres em relação aos processos do Meio Ambiente, acompanhar a implantação de 
projetos ambientais, revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas em decorrência 
da violação à legislação ambiental vigente; requisitar aos entes públicos ou privados, 
sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, 
regulação e fiscalização; programar e supervisionar a execução das atividades de 
controle, regulação e fiscalização na área ambiental; analisar e dar parecer nos 
processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização 
na área ambiental; apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos 
procedimentos de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; auxiliar em 
propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do 
Município; verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes; proceder 
a inspeção de apuração das irregularidades e infrações através de processo 
competente; instruir sobre o estudo ambiental e a documentação necessária à 
solicitação de licença de regularização ambiental; emitir laudos, pareceres e relatórios 
técnicos sobre matéria ambiental; executar outras tarefas correlatas. 
CARGO 
ASSISTENTE SOCIAL 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar tarefas que dizem respeito ao planejamento, 
organização e execução de programas ligados à assistência social do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Realizar atividades que dizem respeito à proteção à família, 
à maternidade, à infância, à adolescência e a à velhice; amparar as crianças e 
adolescentes carentes; promover a integração ao mercado de trabalho; promover a 
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; executar tarefas afins. 
CARGO 
MÉDICO 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar trabalhos que envolvam a medicina em geral, 
respeitando as condições de infraestrutura da Unidade de Saúde; 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: realizar consultas médicas em clínica geral no(s) Posto(s) 
Municipal(is) de Saúde do Município, além de fornecer receituário médico, realizar 
procedimentos que a estrutura e ambiente da Unidade de Saúde permitam, fazer o 
encaminhamentos de pacientes à outros centros ou profissionais especializados, 
promover palestras, realizar atividades pertinentes ao Programa de Municipalização 
Solidária da Saúde, incluído o Programa de Saúde Familiar - PSF, e outros que por 
ocasião da municipalização venham a ser implantados, colaborar com a promoção da 
saúde preventiva e alternativa no município, além de realizar tarefas afins. 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Curso Superior de Medicina 
CARGO 
NUTRICIONISTA 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planejar e executar serviços ou programas de nutrição e de 
alimentação em estabelecimentos do Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Planejar serviços ou programas de nutrição nos campos 
hospitalares, de saúde pública, educação e outros similares; organizar cardápios e 
elaborar dietas; controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos 
alimentos afim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade 
dos regimes alimentares; planejar e ministrar cursos de educação alimentar, prestar 
orientação dietética por ocasião da alta hospitalar; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares à execução das atividades próprias do cargo; coordenar programas do 
SISVAN, programas de combate à carências nutricionais, promover assistência integral 



aos usuários através da atuação em equipe multidisciplinar, participar do controle social 
no SUS, pertinente à área, contribuir no planejamento, execução e análise de 
inquéritos e estudos epidemiológicos, participar do desenvolvimento e capacitação de 
colaboradores e participar de câmaras técnicas em saúde coletiva, executar tarefas 
afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
CARGO 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e 
equipamentos móveis. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Operar veículos motorizados, especiais tais como: guinchos, 
guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro 
plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar 
taludes; proceder escavações; transporte de terras, compactação, aterro e trabalhos 
semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo as 
curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu 
bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras à pilha pulmão ao conjunto de 
britagem; executar tarefas afins. 
CARGO 
PSICÓLOGO 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar atividades no campo da psicologia. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de 
comportamento humano para possibilitar a orientação e treinamento no campo 
profissional e conveniência social; realizar avaliações psicológicas das condições 
pessoais para fins de readaptação; organizar e assessorar treinamento em relações 
humanas, prestar atendimento a alcoolistas e toxicômanos; buscar soluções de 
problemas de natureza psicológica que afetam a higiene, a segurança e demais 
condições sociais; realizar perícias e elaborar pareceres; realizar pesquisas e 
desenvolver metodologias novas de trabalho na órbita de sua competência; 
confeccionar e selecionar o material psicológico; manter atualizado prontuário de cada 
caso de estudo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento 
da profissão. 
CARGO 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Compete ao THD, sempre sob supervisão, com a presença 
física do cirurgião dentista, além das de atendente do consultório dentário, as seguintes 
atividades: 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: a) participar do treinamento de atendentes de consultórios 
dentários; b) colaborar nos programas educativos da saúde bucal; c) colaborar nos 
levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador; d) 
educar e orientar os pacientes ou grupos de paciente, sobre prevenção e tratamento 
das doenças bucais; e) fazer demonstrações de técnicas de escovação; f) responder 
pela administração de clínicas; g) supervisionar, sob delegação, o trabalho dos 
atendentes de consultório dentário; h) fazer tomada e revelação de radiografias intra-
orais; i) realizar teste de vitalidade pulpar; j) realizar a remoção de indutos, placas e 
cálculos supregengivais; k) executar a aplicação de substâcias para a prevenção da 
cárie bucal; l) inserir e condensar substâncias restauradoras; m) polir restaurações, 
vedando-se a escultura; n) proceder limpeza a antissepsia do campo operatório, antes 
e após os atos cirúrgicos; o) remover suturas; p) confeccionar modelos; q) preparar 
moldes e realizar tarefas afins. 
CARGO 
TELEFONISTA / RECEPCIONISTA 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Operar mesas de ligação telefônica, nas repartições 
municipais, atender ao contribuinte, prestar orientações, receber, encaminhar, conduzir 
e despachar expedientes e orientar o público. 



DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Operar com aparelhos telefônicos e mesas de ligação; 
efetuar as ligações pedidas; receber e transmitir mensagens; atender a chamadas 
internas e externas; receber chamadas urgentes para atendimento em ambulâncias, 
anotando no livro de ocorrência sua origem, hora em que foi registrado e demais dados 
de controle; prestar informações relacionadas com a repartição; fazer pequenos 
reparos em aparelhos telefônicos e mesas de ligação; executar serviços de expedição 
e orientação ao público; pequenos problemas sobre assuntos de sua alçada; controlar 
e fiscalizar a entrada e saída de público, especialmente em locais de grande afluências, 
orientar, distribuir e verificar as tarefas de guarda e limpeza nas repartições; 
responsabilizar-se pela afixação de avisos, ordens da repartição e outros informes ao 
público; receber e encaminhar as sugestões e reclamações das pessoas que atender; 
anotar e transmitir recados; executar tarefas afins. 
ANEXO II 
A Bibliografia básica é apresentada apenas com o intuito de orientar o candidato, não 
significando que as provas se basearão exclusivamente nessas referências, sendo, 
portanto, de caráter indicativo. 
AGENTE LICENCIADOR 
PROVA ESPECÍFICA 
A Prova será constituída de questões escritas objetivas, a critério da Banca 
Examinadora: 
Lei Orgânica Municipal 
Da política urbana; da ordem social; Da saúde; da educação; do meio ambiente; 
Constituição Federal 
Do Meio Ambiente artigo. 225º 
Legislação Federal: 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal. 
Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 - proteção à fauna. 
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - política nacional do meio ambiente. 
Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 - agrotóxicos e afins. 
Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 - política nacional de recursos hídricos. 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - crimes e infrações administrativas contra o 
meio ambiente; 
Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 - educação ambiental. 
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 - sistema nacional de unidades de conservação. 
Legislação Estadual: 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul: arts. 250 a 259. 
Lei nº 7.747, de 22 de dezembro de 1982 - dispõe sobre o controle de agrotóxicos e 
outros biocidas. 
Lei nº 7.989, de 19 de abril de 1985 - declara protegidas as florestas remanescentes do 
Estado do RS. 
Lei nº 8.735, de 26 de outubro de 1988 - proteção dos recursos hídricos; 
Lei nº 9.347, de 1º de outubro de 1991 - disciplina a criação e a manutenção de 
animais selvagens exóticos; 
Lei nº 9.519, de 21 de janeiro de 1992 - Código Florestal 
Lei nº 10.330, de 27 de dezembro de 1994 - sistema estadual de proteção ambiental. 
Lei nº 10.099, de 07 de fevereiro de 1994 - dispõe sobre resíduos sólidos provenientes 
de serviços de saúde; 
Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994 - sistema estadual de recursos hídricos. 
Lei nº 9.921, de 27 de julho de 1992 - dispõe sobre gestão de resíduos sólidos; 
Lei nº 11.520, de 03 de agosto de 2000 - Código Estadual do Meio Ambiente 
REGULAMENTO SOBRE A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 
SAÚDE PÚBLICA - Lei n.º 6.503 de 22.12.72 e Decreto N.º 23.430 de 24.10.74 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 
Lei Orgânica Municipal 



Constituição Federal 
Lei Estadual 6.503 de 22.12.72 
Legislação Municipal 
PROVA DE PORTUGUÊS 
Ortografia Oficial. Relação entre fonemas e grafias. Acentuação Gráfica. Separação de 
Sílabas. Reconhecimentos de Classes de Palavras: Nome, Pronome, Verbo, 
Preposição e Conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de 
tratamento. Concordância nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do 
verbo. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Estrutura do vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de palavras: composição e derivação. Termos da oração. Tipos de 
predicação. Estrutura do período: coordenação e subordinação. Nexos oracionais: valor 
lógico e sintático das conjunções. Semântica: sinomínia e antomínia. Interpretação de 
texto: variedades de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e 
parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de 
coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BECHARA, Evanildo, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Ed. Nacional, 
1972. 
CARNEIRO, Agostinho Dias, Redação em construção, Moderna, SP, 1992. 
CUNHA, Celso Ferreira, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Fename, 
1980. 
FIORIN, José Luiz, SAVOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação, 
São Paulo, Ed. Ática, 1990. 
ASSISTENTE SOCIAL 
PROVA ESPECÍFICA 
O Serviço Social na divisão sócio-técnica do trabalho. Processo de trabalho do Serviço 
Social; Elementos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos do 
trabalho profissional. Novos desafios para o Serviço Social. Estado, Políticas Sociais e 
Assistência Social. Criança, Adolescente e Família. O planejamento da Intervenção e a 
elaboração de planos, programas e projetos sociais, a critério da Banca Examinadora, 
de acordo com a Bibliografia Sugerida. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
AMARO, Sarita. Visita Domiciliar: Guia para uma abordagem complexa. Porto Alegre: 
AGE, 2003. 
Crianças vítimas de violência: das sombras do sofrimento à genealogia de resistência. 
Uma nova teoria científica. Porto Alegre: AGE/EDIPUCRS, 2003. 
DEMO, Pedro. Política Social do Conhecimento: sobre futuros do combate à pobreza. 
Petrópolis,RJ: Vozes, 2000. 
THUMS, Jorge. Educação dos Sentimentos. Canoas: Ed.ULBRA, 2003. 
BENJAMIN, Alfred. A entrevista de Ajuda. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégia em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2001. 
ROCHA, Maria Aparecida Marques Et All (org). Capacitação Profissional em Serviço 
Social. CRESS 10 Região/Gestão 1996/1999. RML Gráfica. Porto Alegre, 1999. 
ANDRAUS, Rosa Cecília. Olhando para o Serviço Social numa perspectiva 
interdisciplinar. Bauru: EDUSC, 1996. 
LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social. 
BONETTI, Dilséa A. Et All (org). Serviço Social e Ética: convite a uma nova práxis. São 
Paulo: Cortez, 2000. 
KARSCH, Ursula M. Simon. O Serviço Social na era dos serviços. São Paulo: Cortez, 
1998. 
NETTO, José Paulo e CARVALHO, Maria do Carmo Brandt de. Cotidiano: 
conhecimento e crítica. São Paulo: Cortez, 2007. 
GUERRA, Yolanda. A instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2002. 
PROVA DE PORTUGUÊS 



Ortografia Oficial. Relação entre fonemas e grafias. Acentuação Gráfica. Separação de 
Sílabas. Reconhecimentos de Classes de Palavras: Nome, Pronome, Verbo, 
Preposição e Conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de 
tratamento. Concordância nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do 
verbo. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Estrutura do vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de palavras: composição e derivação. Termos da oração. Tipos de 
predicação. Estrutura do período: coordenação e subordinação. Nexos oracionais: valor 
lógico e sintático das conjunções. Semântica: sinomínia e antomínia. Interpretação de 
texto: variedades de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e 
parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de 
coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
 
Bibliografia Sugerida 
BECHARA, Evanildo, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Ed. Nacional, 
1972. 
CARNEIRO, Agostinho Dias, Redação em construção, Moderna, SP, 1992. 
CUNHA, Celso Ferreira, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Fename, 
1980. 
FIORIN, José Luiz, SAVOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação, 
São Paulo, Ed. Ática, 1990. 
MÉDICO 
PROVA ESPECÍFICA 
Esta Prova constará de questões escritas, objetivas específicas extraídas das 
atribuições do cargo, a critério da Banca Examinadora. 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das 
doenças: cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias 
cardíacas, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; pulmonares: insuficiência 
respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, 
tuberculose, tromboembolismo pulmonar; sistema digestivo: neoplasias, gastrite e 
ulcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, 
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença 
diverticular de cólon; renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 
distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base, nefrolitíase, infecções urinárias; 
metabólicas e sistema endócrinos: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipo 
e hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal: hematológicos: anemias 
hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplastica, leucopenia, púrpuras, 
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão: 
reumatológicas: orteoartrose, gota, lupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, 
doenças do colágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular 
cerebral, meningites. neuropatias periféricas, encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e 
transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomelite difteria, tétano, coqueluche, 
raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças transmissíveis. AIDS, doença de chagas, 
esquistossomose, leischimaniose, malária, tracoma, estreptocócicas. estafilocócicas, 
doença meningocócica, infecção por anaeróbicos, toxoplasmose. viroses: 
dermatológicas :escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de contato, 
onicomicose. infecção bacteriana; imunológicas: doença do soro, edema, urticária, 
anafilaxia; ginecológicas: doença inflamatória da pelve, leucorréias, intercorrência no 
ciclo gravídico puerperal; intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes. 
Conhecimento da legislação e normas clínicas que norteiam as transferências inter-
hospitalares; Código de Ética Médica.Saúde Pública: A Saúde como direito do cidadão 
e dever do Estado (CF / 88); campos de atuação de Saúde Pública; Lei Orgânica da 
Saúde; Sistema Único de Saúde- SUS; Norma Operacional Básica do SUS- NOB/96; 
Norma Operacional da Assistência à Saúde. 



BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 
Código de Ética Médica - Resolução CEM n.º 1246/88 - Conselho Federal de Medicina, 
1988 
DUNCAN, Bruce Bartholow; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa; Condutas 
Clínicas em atenção primária. POA. Artes Médicas. 
GOULART, Flávio ª de Andrade, Os médicos e a saúde no Brasil. Brasília. Conselho 
Federal de Medicina. 1998. 
SOUZA, Carlos Eduardo Leivas. "Medicina Interna: do diagnóstico. POA. Artes 
Médicas". 
Norma Técnica e Operacional de Programa de Controle da Hipertensão Arterial, Depto. 
De Ações em Saúde / SSMA. 
Norma Técnica e Operacional do Programa de Controle dos Diabetes tipo II. Depto. De 
Ações em Saúde / SSMA. 
Norma Técnica Operacional do Programa de Controle da Tuberculose, Depto. De 
Ações em Saúde / SSMA. 
Norma Técnica Operacional de Programa de Controle da AIDS. 
Norma Técnica Operacional do Programa de Controle das Doenças Diarréicas Agudas, 
Depto. De ações em saúde, SSMA. 
Divisão de Controle de Doenças Transmissíveis agudas. Seção de Doenças 
Imunoprevisíveis. 
MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE - SUS - Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente (Lei 
n° 8.080/90) (Lei n°8142/90) 
Nazi, e colaboradores. Rotinas em Pronto Socorro. Ed. 2005 - HPS/POA 
PROVA DE PORTUGUÊS 
Ortografia Oficial. Relação entre fonemas e grafias. Acentuação Gráfica. Separação de 
Sílabas. Reconhecimentos de Classes de Palavras: Nome, Pronome, Verbo, 
Preposição e Conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de 
tratamento. Concordância nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do 
verbo. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Estrutura do vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de palavras: composição e derivação. Termos da oração. Tipos de 
predicação. Estrutura do período: coordenação e subordinação. Nexos oracionais: valor 
lógico e sintático das conjunções. Semântica: sinomínia e antomínia. Interpretação de 
texto: variedades de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e 
parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de 
coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BECHARA, Evanildo, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Ed. Nacional, 
1972. 
CARNEIRO, Agostinho Dias, Redação em construção, Moderna, SP, 1992. 
CUNHA, Celso Ferreira, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Fename, 
1980. 
CEGALLA, Domingos Pascoa, Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, São Paulo, 
Ed. Nacional, 1993. 
NUTRICIONISTA 
PROVA ESPECÍFICA 
Esta constará de questões escritas, objetivas, retiradas das atribuições do cargo à 
critério da Banca Examinadora. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BOSI, Maria Lúcia Magalhães. Profissionalização e conhecimento: a nutrição em 
questão. São Paulo: Editora Hucitec, 1996. 
BRASIL - Lei n.º 8234 de 17 de setembro de 1991. Regulamenta a profissão de 
Nutricionista e determina outras providências. 



Lei n.º 8080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. 
Lei n.º 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
Lei n.º 8913 de 12 de julho de 1994. Dispõe sobre a municipalização da merenda 
escolar. 
CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. Resolução 141/93. Dispõe sobre o 
Código de Ética Profissional dos Nutricionistas. 
Resolução º 200/98. Define as atribuições do Nutricionista nas diversas áreas de 
atuação. 
KRAUSE & MAHAN. Alimentos, nutrição e dietoterapia. São Paulo: Editora Roca. 1995 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Resolução 
n.º 003 de 21 de janeiro de 1999. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria n.º 1428 de 26 de novembro de 1993. Estabelece o 
redirecionamento das ações de vigilância sanitária. 
NÓBREGA, Fernando José de. Distúrbios da nutrição. Rio de Janeiro: Revinter. 1998 
ORNELLAS, Lieselotte. Técnica dietética: seleção e preparo dos alimentos. São Paulo: 
Atheneu, 1995 
PHILIPPI, Sônia Tucunduva. Pirâmide Alimentar adaptada: guia para escolha dos 
alimentos. Revista de Nutrição. Pontifícia Universidade Católica de Campinas - Páginas 
65-80, janeiro/abril, 1999 
RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Lei n.º 6505 de 22 de dezembro de 1972. 
Promoção, Proteção e Recuperação de Saúde Pública. Corag Assessoria de 
Publicações Técnicas. 
Decreto n.º 23.430 de 24 de outubro de 1974. Aprova o regulamento sobre Promoção, 
Proteção e Recuperação da Saúde Pública. Corag. Assessoria de Publicações. 
PROVA DE PORTUGUÊS 
Esta prova constará de questões escritas, objetivas sobre: 
Ortografia Oficial; - Acentuação gráfica, Pontuação; - Classes das palavras; 
Substantivos (gêneros dos substantivos); - Adjetivos: formação, gêneros; - Artigos; 
Numeral; - Pronomes; - Verbo- formação; - Conjunção; - Conjunção dos verbos; 
Regulares e Irregulares; - Advérbios; - Preposição; - Crase - emprego; - Frase - oração 
e período; - Vocativo; - Concordância verbal e nominal; - Regência verbal e nominal; - 
Radical. Análise de texto e interpretação: significado contextual de palavras e 
expressões; pontuação. 
BIBLIOGRAFIA 
BECHARA, Evanildo, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Ed. Nacional, 
1972. 
CARNEIRO, Agostinho Dias, Redação em construção, Moderna, SP, 1992. 
CUNHA, Celso Ferreira, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Fename, 
1980. 
FIORIN, José Luiz, SAVOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação, 
São Paulo, Ed. Ática, 1990. 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
PROVA DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 
A Prova constará de questões objetivas envolvendo conhecimentos sobre: 
Código Nacional de Trânsito; Lei n°9.503 de 23/09/1997; 
"Manual de Educação para o Trânsito", Ribeiro, Luiz Arthur Montes, ED. Juruá; 
PROVA DE PORTUGUÊS 
Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G. Divisão silábica: 
separação e partição de sílabas. Classificação das palavras quanto ao número de 
sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos (regras), classificação das palavras 



quanto à posição da sílaba tônica. Classe de palavras (classes gramaticais). Flexões: 
gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo. Crase. 
Frase e oração: termos principais e acessórios da oração. Tipos de sujeito. Sinônimos 
e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos. Tipos de predicado. Pronomes 
de Tratamento. Vozes do verbo. 
PROVA DE MATEMÁTICA 
A Prova constará de questões objetivas envolvendo conhecimentos sobre: 
Matemática (nível fundamental): Noções de dobro, triplo, dezena e dúzia. Soma, 
subtração, multiplicação e divisão com números inteiros e frações ordinárias e/ou 
decimais. Problemas envolvendo sistemas de medida de comprimento, área, volume e 
massa. Sistema Métrico Decimal. 
PROVA PRÁTICA 
Esta prova constará de exercícios práticos sobre técnicas de dirigibilidade em situações 
reais de trânsito, a critério da Banca Examinadora. 
PSICÓLOGO 
PROVA ESPECÍFICA 
Está prova constará de questões objetivas, escritas sobre conhecimentos de Avaliação 
Psicológica: Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios 
de seleção, avaliação e interpretação dos resultados. Utilização das técnicas de 
avaliação na prática clínica. Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento 
normal e patológico: desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente 
e adulto. Saúde coletiva: Políticas de saúde mental; Saúde mental e família. Saúde 
mental e trabalho. Equipes de saúde mental; 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABERASTURY, Arminda - Psicanálise da Criança - Teoria e Técnica. Porto Alegre, 
Artes Médicas, 1982. 
BLEGER, José - TEMAS DE PSICOLOGIA, Entrevistas e Grupos, São Paulo, Martins 
Fontes, 1980. 
BRENNER, Charles - NOÇÕES BÁSICAS DE PSICANÁLISE - São Paulo, Ed. Da 
Universidade de São Paulo, 1076. 
FENICHEL, Otto - TEORIA PSICANALÍTICAS DAS NEUROSES. São Paulo, Livraria 
Atheneu, 1981. 
TRÊS ENSAIOS SOBRE A TEORIA DA SEXUALIDADE - VOL. VII 
KAPLAN & SADOCK - COMPÊNDIO DE PSIQUIATRIA DINÂMICA. Porto Alegre, Artes 
Médicas, 1984. 
CAMPO, Maria Luisa Siquier de - O PROCESSO PSICODIAGÓSTICO E AS 
TÉCNICAS PROJETIVAS. São Paulo: Martins Fontes. 1981. 
DEWALD, Paul - PSICOTERAPIA UMA ABORDAGEM DINÂMICA. Porto Alegre - 
1981. 
BETTY, Carter e Mônica MC Goldrick - as mudanças do ciclo de vida familiar, Artes 
Médicas, 1997. 
DEVER. G. E. Alan. A epidemiologia dos serviços de saúde. São Paulo. Pioneira. 2001. 
NORMA TÉCNICA E OPERACIONAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO 
ALCOOLISMO E OUTRAS DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS. Depto. De Ações em Saúde / 
SSMA, 1997. 
NORMA TÉCNICA E OPERACIONAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS 
PSICOSES. Depto. De Ações em Saúde / SSMA, 1997. 
LEI FEDERAL 8080/90 - e LEI FEDERAL 8142/90 
CUNHA, J. A . Psicodiagóstico. Porto Alegre. Artimed: 2000 
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos Básicos do grupo terapia. POA. Artes Médicas Sul: 
1993 
FONSECA. Educação Especial: ,programa de estimulação precoce. 2º ed. POA. 
Artimed: 1995 



RAPPAPORT, Clara Regina. FIORI, Wagner da Rocha. DAVIS, Claudia. Psicologia do 
Desenvolvimento. Volumes I, II, III, IV. 
Adolescência e Psicologia - Conselho Federal de Psicologia: 2002 
COLINA, Eduardo e KAVAOLOFF, Santiago. Drogadição Indivíduo, Família e 
Sociedade. Ed. Francisco Alves: 1980. 
ABUCHAEM, Jamil. Obras Psicanalíticas. O Processo Diagnóstico no adulto, na 
criança e no adolescente. Ed. Luzatto. POA: 1987 
PROVA DE PORTUGUÊS 
Ortografia Oficial. Relação entre fonemas e grafias. Acentuação Gráfica. Separação de 
Sílabas. Reconhecimentos de Classes de Palavras: Nome, Pronome, Verbo, 
Preposição e Conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de 
tratamento. Concordância nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do 
verbo. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Estrutura do vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de palavras: composição e derivação. Termos da oração. Tipos de 
predicação. Estrutura do período: coordenação e subordinação. Nexos oracionais: valor 
lógico e sintático das conjunções. Semântica: sinomínia e antomínia. Interpretação de 
texto: variedades de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e 
parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de 
coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BECHARA, Evanildo, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Ed. Nacional, 
1972. 
CUNHA, Celso Ferreira, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Fename, 
1980. 
CEGALLA, Domingos Pascoa, Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, São Paulo, 
Ed. Nacional, 1993. 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
PROVA ESPECÍFICA 
Esta constará de questões escritas, objetivas, retiradas das atribuições do cargo a 
critério da Banca Examinadora. 
Agravos à saúde bucal e processo de saúde-doença; Anatomia dentária; Controle de 
infecção na prática odontológica; Educação em saúde bucal; Aspectos ergonômicos 
aplicados ao trabalho em odontologia; Materiais restauradores; Técnicas de 
restauração dentária; Urgências odontológicas; Normas para o exercício profissional; O 
trabalho com pessoal auxiliar no atendimento individual do paciente odontológico; 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Ministério da Saúde - Guia curricular para formação do Atendente de Consultório 
Dentário para atuar na rede básica do SUS - v. 1 - Área curricular I e II e v. 2 - Área 
curricular III e IV. Brasília, 1998. Ministério da Saúde - Guia curricular para formação do 
Técnico em Higiene Dental para atuar na rede básica do SUS - Área curricular I, II e III. 
Brasília, 1994. 
Ministério da Saúde - Controle de infecções e a prática odontológica em tempo de Aids: 
Manual de condutas. Brasília, 2000, pp. 57 a 98. 
Conselho Federal de Odontologia - Consolidação das normas para procedimentos nos 
conselhos de odontologia - Título I - Do exercício legal - Capítulos IV e V. 
Portaria n° 1.886, de 18 de dezembro de 1997. 
Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 
PROVA DE PORTUGUÊS 
Ortografia Oficial. Relação entre fonemas e grafias. Acentuação Gráfica. Separação de 
Sílabas. Reconhecimentos de Classes de Palavras: Nome, Pronome, Verbo, 
Preposição e Conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de 
tratamento. Concordância nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do 
verbo. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Estrutura do vocábulo: radicais 



e afixos. Formação de palavras: composição e derivação. Termos da oração. Tipos de 
predicação. Estrutura do período: coordenação e subordinação. Nexos oracionais: valor 
lógico e sintático das conjunções. Semântica: sinomínia e antomínia. Interpretação de 
texto: variedades de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e 
parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de 
coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BECHARA, Evanildo, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Ed. Nacional, 
1972. 
CARNEIRO, Agostinho Dias, Redação em construção, Moderna, SP, 1992. 
CUNHA, Celso Ferreira, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Fename, 
1980. 
FIORIN, José Luiz, SAVOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação, 
São Paulo, Ed. Ática, 1990. 
TELEFONISTA/RECEPCIONISTA 
PROVA ESPECÍFICA 
Esta prova constará de questões escritas, objetivas, retiradas das atribuições do cargo 
a critério da Banca Examinadora, com conhecimentos básicos em: 
Relações Humanas; Relacionamento Interpessoal; Elementos da comunicação: 
Emissor e Receptor; Fraseologia adequada para telefonista; Classificação dos serviços 
de telecomunicações; Comunicação escrita: recados, anotações e bilhetes; 
Procedimentos profissionais e padrões de atendimento; Relacionamento com colegas e 
superiores; Termos técnicos, códigos de serviços, siglas e abreviaturas; Telefonia 
móvel celular; Listas telefônicas; Centrais de telefone: A numeração telefônica; Fax, 
secretária eletrônica; Relações Humanas; Discurso de telefonista; Capacidade de 
empatia; Fraseologia; Procedimentos profissionais e padrões de atendimento; 
Comunicação escrita: recados, anotações e bilhetes; Raciocínio lógico, iniciativa, 
decisão e atenção concentrada. 
PROVA DE PORTUGUÊS 
Ortografia Oficial. Relação entre fonemas e grafias. Acentuação Gráfica. Separação de 
Sílabas. Reconhecimentos de Classes de Palavras: Nome, Pronome, Verbo, 
Preposição e Conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de 
tratamento. Concordância nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do 
verbo. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Estrutura do vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de palavras: composição e derivação. Termos da oração. Tipos de 
predicação. Estrutura do período: coordenação e subordinação. Nexos oracionais: valor 
lógico e sintático das conjunções. Semântica: sinomínia e antomínia. Interpretação de 
texto: variedades de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e 
parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de 
coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BECHARA, Evanildo, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Ed. Nacional, 
1972. 
CARNEIRO, Agostinho Dias, Redação em construção, Moderna, SP, 1992. 
CUNHA, Celso Ferreira, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Fename, 
1980. 
FIORIN, José Luiz, SAVOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação, 
São Paulo, Ed. Ática, 1990. 
 


