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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2008 

 
Dispõe sobre Concurso Público para cargos da 
Administração Pública Municipal e dá outras 
providências.  

                                                              
                       O Prefeito Municipal de Aldeias Altas, Estado do Maranhão, torna público para o 

conhecimento dos interessados, que se acham abertas as inscrições ao Concurso Público para provimento de 
cargos no âmbito da Administração Pública Municipal, e no que couber a legislação pertinente, obedecidas as 
disposições legais aplicáveis às espécies, o qual se regerá de acordo com as instruções abaixo: 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1. Número de Vagas: 181(cento e oitenta e uma), conforme quadro a seguir:  

Cargo Requisitos Necessários 
Vencimento 
R$  

N.º 
Vagas Lotação 

 Taxa  
Insc R$ 

Carga 
Horária 

Agente 
Administrativo Ensino Médio Completo R$  415,00 10 A critério da 

Administração R$14,00 40 
h/semanal 

Agente Social Ensino Médio Completo R$  415,00 04 A critério da 
Administração 14,00 40 

h/semanal 

Assistente Social Nível Superior com habilitação em 
Ciências Sociais R$ 1.500,00 02 A critério da 

Administração 19,00 40 
h/semanal 

Auxiliar de 
Contabilidade 

Ensino Médio + Curso Técnico em 
Contabilidade 

R$ 415,00 02 A critério da 
Administração 

14,00 40 
h/semanal 

Auxiliar de 
Operação de 

Serviços Diversos 
Ensino Fundamental Incompleto R$ 415,00 

05 Novo Estado 

9,00 

 
40 

h/semanal 
03 Santa Luzia 
03 Santo Antonio 
02 Ingá 

Auxiliar de 
Operação de 

Serviços Diversos 
Ensino Fundamental Incompleto R$ 415,00 10 A critério da 

Administração 
9,00 

 
40 

h/semanal 

Bibliotecário Graduação em Nível Superior em 
Biblioteconomia R$ 571,70 01 A critério da 

Administração 19,00 40 
h/semanal 

Bioquímico Nível Superior com Graduação em 
Bioquímica  R$ 1.500,00 01 A critério da 

Administração 19,00 40 
h/semanal 

Contador 
Nível Superior com habilitação em 
Ciências Contábeis e Registro no 
Conselho Regional da Categoria 

R$ 1.500,00 01 A critério da 
Administração 19,00 

40 
h/semanal 

Digitador Ensino Médio Completo R$  415,00 08 
A critério da 

Administração 14,00 
40 

h/semanal 

Enfermeiro 

Nível Superior Comprovado por 
certificado de conclusão do Curso de 
Enfermagem e  Registro no Conselho 
Regional da Categoria 

R$ 1.500,00 09 A critério da 
Administração 19,00 

 
40 

h/semanal 

Farmacêutico 
Nível Superior com Graduação em 
Farmacologia e Registro no Conselho 
Regional da Categoria 

R$ 1.500,00 01 A critério da 
Administração 19,00 

 
40 

h/semanal 
Fiscal de 
Vigilância 
Sanitária 

Ensino Médio Completo R$ 415,00 06 A critério da 
Administração 14,00 

 
40 

h/semanal 

Médico 
Veterinário 

Nível Superior Comprovado por 
certificado de conclusão do Curso de 
Veterinário e Registro no Conselho 
Regional da Categoria 

R$ 1.500,00 01 A critério da 
Administração 19,00 

 
40 

h/semanal 

Motorista 
Categoria B 

Ensino Fundamental  Incompleto + 
Carteira de Habilitação Correspondente R$ 415,00 05 A critério da 

Administração 9,00 40 
h/semanal 

Motorista 
Categoria D 

Ensino Fundamental  Incompleto + 
Carteira de Habilitação Correspondente 

R$ 415,00 02 A critério da 
Administração 

9,00 40 
h/semanal 

Nutricionista 

Nível Superior Comprovado por 
certificado de conclusão do Curso de 
Nutrição e Registro no Conselho 
Regional da Categoria 

R$ 1.500,00 02 A critério da 
Administração 19,00 

 
40 

h/semanal 

Professor de 
Educação Física 

Classe D 

 
Nível Superior habilitação em Educação 
Física  

R$ 571,70 02 A critério da 
Administração 

19,00 
 

20 
h/semanal 
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Professor Classe 
D  5ª a 8ª série 

Graduação em Licenciatura Plena em 
Letras – Português / Inglês  R$ 571,70 

02 Novo Estado 

19,00 

 
20 

h/semanal 
02 Crioly 
03 Santa Luzia 
01 Santo Antonio 
02 Ingá 

Professor Classe 
D  5ª a 8ª série 

Graduação em Licenciatura Plena em 
Matemática  

R$ 571,70 

02 Novo Estado 

19,00 

 
20 

h/semanal 
02 Crioly 
03 Santa LUZIA  
01 Santo Antonio 
02 Ingá 

Professor Classe 
D  5ª a 8ª série 

Graduação em Licenciatura Plena em 
História R$ 571,70 

02 Novo Estado 

19,00 

 
20 

h/semanal 
02 Crioly 
03 Santa Luzia 
01 Santo Antonio 
02 Ingá 

Professor  Classe 
A  1ª a 4ª série 

Curso Nível Médio na Modalidade 
Normal R$ 415,00 

13 Novo Estado 

14,00 

 
25 

h/semanal 
08 Crioly 
13 Santa Luzia 
12 Santo Antonio  
09 Ingá 

Psicólogo 

Nível Superior Comprovado por 
certificado de conclusão do Curso de 
Psicologia e Registro no Conselho 
Regional da Categoria 

R$ 1.500,00 01 A critério da 
Administração 19,00 

 
40 

h/semanal 

Técnico em 
Enfermagem 

Nível Médio Completo+ Curso Técnico 
em Enfermagem R$ 415,00 12 

A critério da 
Administração A 

critério da 
Administração 

14,00 

 
40 

h/semanal 

Técnico em 
Laboratório 

Ensino Médio Completo e Curso de 
Técnico em  Laboratório R$ 415,00 03 A critério da 

Administração 14,00 40  
h/semanal 

TOTAL 181  
 
1.2. O Concurso Público será realizado pela CONSEP – Consultoria e Estudos Pedagógicos Ltda, localizada 
à Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte Salas 309/310 – Centro – Teresina – PI, empresa contratada através do 
processo licitatório na forma da lei,obedecidas às normas constantes no presente Edital.  
1.3. O concurso será de provas e títulos. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES: De 27 de outubro a 7 de Novembro de 2008, das 8h às 11h 30min e das 14h às 17h.  
2.1. O presente Concurso Público será regido por este Edital e a inscrição do candidato implica no conhecimento 
e na expressa aceitação das normas e condições nele estabelecidas, (neste Edital) em relação às quais não 
poderá o candidato alegar desconhecimento.  
2.2.  Local: Prefeitura Municipal de Aldeias Altas – MA, localizada na Av. João Rosa, 285 – Centro – Sala 
da Secretaria da Comissão de Concurso, ou pela internet através do site www.consep-pi.com.br.  
2.2.1. As inscrições também poderão ser feitas através da internet, no endereço www.consep-pi.com.br.  

devendo o candidato localizar, no link  correspondente ao Concurso Público, no mesmo período das 
inscrições (27 de Outubro a 7 de Novembro de 2008). O pagamento da taxa deverá ser realizado em 
qualquer agência do Banco do Brasil, até dia 7 de Novembro de 2008 às 17:00 horas, conforme item 
2.2.2. 

2.2.2. Taxa de inscrição: Deverá ser recolhido no Banco do Brasil S/A., em nome da Prefeitura 
Municipal de Aldeias Altas – Concurso Público – Conta Corrente Nº 9.759-4 Agência 1259-9. O 
valor será de acordo com o cargo a ser escolhido pelo candidato, discriminado no quadro de 
disponibilidade de vagas; não restituível. Não será aceita inscrição por depósito em Caixa Eletrônico.  

2.2.3. A CONSEP não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos 
computadores, tais como falhas de comunicação e congestionamento que impossibilitem a 
transferência de dados.  

2.2.4. As solicitações de inscrições via internet cujos pagamentos forem efetuados após as horas e datas 
estabelecidas no subitem 2.2.1 não serão acatadas, e independentemente do motivo da perda do 
prazo.  

2.2.5. O pagamento de inscrição dos candidatos que optarem em fazê-la via internet, deverão 
obrigatoriamente  ser feito com código de identificação, sob pena de não ser reconhecido. 
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2.3. Documentos (inscrição presencial): 
a) Comprovante da taxa de inscrição, a ser paga no Banco do Brasil S/A, conforme item 2.2.2 do presente Edital, 
devidamente autenticada;  
b) Documento de identidade, expedida pela Secretaria de Segurança Pública, Forças Armadas e Polícia Militar 
ou carteiras emitidas por Conselhos ou Ordens, que por Lei Federal, valem como documentos de identificação 
ou outro documento de identificação, com fotografia.  
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
d) Ficha de Inscrição devidamente preenchida, sem emendas ou rasuras.  
2.4. O candidato é responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição. 
2.5. Serão aceitas inscrições por procuração, sendo uma para cada candidato, desde que devidamente 
registradas em cartórios e as mesmas deverão ser anexadas a Ficha de Inscrição.  
2.6. Será anulada a inscrição, em qualquer ocasião, se for verificado que deixou de ser cumprido qualquer 
requisito. 
2.7. Havendo mais de uma inscrição de um candidato, será considerada para todos os efeitos legais, aquela 
datada mais recente.  
2.8. O candidato somente será considerado inscrito no Concurso Público após ter sua Ficha de Inscrição deferida 
pela Comissão Organizadora do Concurso Público. 
2.8.1. A Comissão Organizadora publicará, no site da CONSEP e no atrium da Prefeitura, a relação dos 
candidatos com inscrições deferidas, portadoras ou não de deficiência física, devendo, pois, ser consideradas 
indeferidas aquelas inscrições, cujo nome do candidato não constar na referida relação;  
3. DO CONCURSO 
3.1. O concurso será de provas e títulos.  
3.2. O concurso versará sobre Conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática, Fundamentos da Educação e 
Conhecimentos Específicos, conforme tabela constante no item 4.2.  
3.3. O concurso será realizado simultaneamente para todos os candidatos. 
3.4. O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala da realização da prova, após 30 (trinta) minutos de 
seu início.  
4. DA PROVA – PROVA ESCRITA - 1ª ETAPA 
4.1. A prova objetiva será realizado dia (30 de Novembro de 2008), a partir das 9:00 horas, na Cidade de 
Aldeias Altas, com 3 (três) horas de duração, sendo este horário ( 9:00 horas) o limite máximo para o 
ingresso nos locais de provas. O cartão de identificação com o nome dos candidatos e os respectivos 
locais das provas estarão disponibilizados no período 25 a 28 de novembro de 2008, onde foram feitas as 
inscrições e no site da www.consep-pi.com.br .  
4.2. A prova escrita será composta conforme discriminação abaixo: 
4.2.1. Para o cargo de Professor Classe A 

DISCIPLINA Nº. QUESTÕES  PESO PONTOS 
Português  05 1,0 05 

Matemática 05 1,0 05 
Conhecimentos Específicos 

(História, Geografia e 
Ciências) 

20 3,0 60 

Fundamentos da Educação 10 3,0 30 
TOTAL 40  100 

4.2.2. Professor de Educação Física – Classe D 
DISCIPLINA Nº. QUESTÕES  PESO PONTOS 
Português  05 2,0 10 

Matemática 05 2,0 10 
Conhecimentos 

Específicos 
20 3,0 60 

Fundamentos da Educação 10 2,0 20 
4.2.2. Para o cargo de Professor Classe D Habilitação em Matemática 

DISCIPLINA Nº. QUESTÕES  PESO PONTOS 
Português  10 2,0 20 

Matemática 20 3,0 60 
Fundamentos da Educação 10 2,0 20 

TOTAL 40  100 
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4.2.3. Para o cargo de Professor Classe D Habilitação em História 
DISCIPLINA Nº. QUESTÕES  PESO PONTOS 
Português  05 1,0 05 

Matemática 05 1,0 05 
História 20 3,0 60 

Fundamentos da Educação 10 3,0 30 
TOTAL 40  100 

4.2.4. Para o cargo de Professor Classe D Habilitação em Letras –Português / Inglês  
DISCIPLINA Nº. QUESTÕES  PESO PONTOS 
Português  15 3,0 45 

Inglês  15 3,0 45 
Fundamentos da Educação 10 1,0 10 

TOTAL 40  100 
4.2.5. A prova escrita para os demais cargos será assim composta: 

DISCIPLINA Nº. QUESTÕES  PESO PONTOS 
Português  10 1,0 10 

Conhecimentos Específicos  30 3,0 90 
TOTAL 40  100 

4.3. DA PROVA DE TÍTULOS – 2ª ETAPA 
4.3.1. A prova de títulos para os cargos cuja habilitação seja de nível superior valerá no máximo 20 (vinte) pontos 
e serão assim distribuídos:  

Título 
Pontos na 

área 
Limite de 
Pontos 

4.3.1.1. Pós-Graduação: Especialização 2 4 
4.3.1.2. Art. Publicados em Revistas 1 2 
4.3.1.3. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, 

Treinamentos, desde que relacionados com o cargo pelo 
qual fez a opção no ato da inscrição com carga horária 
mínima de 40 (quarenta) horas e datados nos últimos 
cinco anos, contados até a data da abertura das 
inscrições.  

2 4 

4.3.1.4. Curso Ministrado na área com carga horária mínima de 40 
horas 

1,5 3 

4.3.1.5. Trabalho apresentado em Evento Científico 1 2 
4.3.1.6. Tempo de serviço no cargo pelo qual está concorrendo, 

por ano comprovado, desprezando as fraçõe s.  1 5 

Total 20 
4.4. A prova de títulos para os demais cargos valerá no máximo 20 (vinte) pontos, sendo 2 (dois) pontos 
por cada ano de experiência comprovada no cargo pelo qual está concorrendo, até o limite de 10 (dez) 
anos.  
4.5. A prova escrita será de caráter eliminatório e classificatório e somente serão classificados os candidatos 
que obtiverem o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) de pontos.   
4.6. A prova de títulos terá caráter classificatório e somente os candidatos classificados na 1ª etapa terão seus 
títulos avaliados, estando os demais eliminados do concurso.  
4.7. O candidato deverá comparecer ao local de aplicação da prova, munido de caneta esferográfica, com tinta 
azul, escrita grossa, com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência da hora marcada para o início das 
provas.  
4.8. Para ingressar no local da prova o candidato deverá apresentar o original do documento de identidade e o 
Cartão de Inscrição que será disponibilizado para os candidatos no período de 15 (quinze) dias antes da 
realização das provas. 
4.9. Não poderá ingressar no local de aplicação da prova o candidato que se apresentar após o horário a ser 
estabelecido, bem como aquele que não apresentar documentação exigida (Documento de identificação e 
Cartão de Inscrição).  
4.10. O candidato, excepcionalmente, poderá ingressar no local das provas com o protocolo de inscrição e 
carteira de identidade, com o visto por um dos Membros da Comissão Organizadora do Concurso.  
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4.11.O candidato que sair da sala de exame encerrará sua prova, ressalvados os casos necessidades 
fisiológicas e de emergências médicas que possam ser atendidos no Posto Médico indicado pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público. 
4.12. Durante a realização das provas não se admitirá quaisquer tipo de comunicação entre candidatos e nem 
será permitida a utilização de celular, máquina calculadora, régua de cálculo ou quaisquer instrumentos, 
excetuando-se caneta, lápis e borracha. 
4.13. Ao término da prova escrita, o candidato deverá entregar ao fiscal o caderno de provas e o Cartão  
Resposta devidamente assinado, bem como assinar a folha de freqüência. A não assinatura da folha de 
freqüência e o no Cartão Resposta pelo candidato implicam na exclusão do mesmo do certame.  
5.  OS CARGOS E SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
5.1. Os cargos e seus respectivos Conteúdos programáticos encontram-se no Anexo I do presente Edital. 
6. DA CLASSIFICAÇÃO 
6.1. Será classificado o candidato que atingir no mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos e não 
zerar nenhum dos Conteúdos da prova.  
6.2. O candidato, cumprindo todas as exigências do presente Edital, será classificado em ordem decrescente de 
pontos, observado o percentual mínimo da prova conforme estabelece o subitem 6.1, acrescido da prova de 
títulos. 
6.3. O candidato classificado será convocado segundo a ordem de classificação, e sua lotação será para a 
localidade em que fez a opção por ocasião da inscrição, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Aldeias Altas. 
6.4. Havendo candidatos com a mesma classificação, serão adotados sucessivamente os seguintes critérios de 
desempate:  
6.4.1. Se o candidato é maior de 60 (sessenta anos):  
6.4.1.1.    Maior idade (Parágrafo Único do art. 27 da Lei 10.741/2003);  
6.4.1.2.    Ter residência fixa no município de Aldeias Altas.  
6.4.1.3. Maior pontuação na prova de títulos;  
6.4.1.4. Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos. 
6.4.2.  Se o candidato é menor de 60 (sessenta) anos:  
6.4.2.1. Ter residência fixa no município de Aldeias Altas.  
6.4.2.2. Maior pontuação na prova de títulos; 
6.4.2.3. Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos; 
6.4.2.4. Maior idade; 
7. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 
7.1. O provimento do candidato aprovado será feito se atender os seguintes requisitos: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português; em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos 
termos dos incisos I e II e § 1º do artigo 12 da Constituição da República e do Decreto nº 70.436/72, 
respectivamente;  
b) Estar quites com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos, e militares para os do sexo 
masculino;  
c) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
d) Declaração de não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade transitada em julgado ou 
qualquer condenação incompatível com o cargo pretendido; 
e) Declaração de não ter sido demitido, nos últimos 5 (cinco) anos do serviço público por intermédio de Processo 
Administrativo Disciplinar com a nota “ a bem do serviço público”.  
f) Comprovar, através do respectivo atestado, fornecido pela junta médica do Município de Aldeias Altas, aptidão 
física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
g) Apresentar comprovação dos requisitos necessário previsto no Quadro de disponibilidade de vagas 
constantes no presente Edital; 
h) Apresentar comprovante de registro no Conselho da Categoria devidamente atualizado. 
i) Declarar, mediante termo, ter disponibilidade para cumprir a carga horária prevista no item 1.1. deste Edital; 
7.2. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, desde que constatada 
falsidade de declaração ou irregularidade na realização das provas ou nos documentos apresentados.  
7.3. Os candidatos deverão apresentar a fotocópia e original dos comprovantes/declarações, conforme o 
solicitado. 
7.4. Não será dado outro prazo para os candidatos que não apresentarem a devida documentação no prazo    
estabelecido no Edital de Convocação.  
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7.5. A nomeação dos candidatos obedecerá à ordem de classificação, ficando condicionada às necessidades da 
Prefeitura de Aldeias Altas. 
7.6. Fica estabelecido que, em hipótese alguma, será admitida a mudança da opção de local de trabalho, 
obrigatoriamente indicada no ato da inscrição.  
8. DA VALIDADE 
8.1. O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos a contar da data de sua homologação, podendo ser 
renovado por igual período, mediante ato do Poder Executivo, observada a conveniência e oportunidade da 
Administração. 
 
9. DAS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS:  
9.1. As pessoas portadoras de necessidades especiais são asseguradas o direito de se inscrever no concurso 
público, em igualdade de condições com os demais candidatos para provimento do cargo, cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência que é portadora, e a elas são reservadas no mínimo 5 % (cinco por cento), 
em face da classificação obtida, nos termos do § 1º do art. 37 do Decreto Lei Federal Nº 3.298/99.  
9.2. Será considerada deficiência aquela conceituada na medicina especializada, de acordo com os padrões 
mundialmente estabelecidos. 
9.3. No ato da inscrição, o candidato portador de necessidade especial deverá declarar, na ficha de inscrição, 
essa condição e a deficiência de que é portador, anexando laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível 
da deficiência, com expressa referencia ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – 
CID, bem como a causa provável da deficiência.. 
9.4. Caso o portador de necessidade especial necessite de atendimento especial para se submeter à prova, 
deverá requerer no ato da inscrição indicando as condições diferenciadas de que necessita para realização das 
provas, conforme Anexo III do Edital, caso contrário, não a terá preparada sob qualquer alegação.  
9.5. O candidato portador de necessidade especial que necessitar de tempo adicional para realização das provas 
deverá requerê-la no ato da inscrição, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área 
de sua deficiência. 
9.6. As pessoas portadoras de necessidade especial, resguardadas as condições previstas nos itens anteriores, 
participaram do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao 
Conhecimento das provas, à avaliação e os critérios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação das provas 
e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
9.7. O candidato portador de necessidade especial, se classificado no Concurso Público, terá seu nome 
publicado em lista à parte.  
9.8. Na falta de candidatos classificados para as vagas oferecidas aos portadores de necessidade especial, estas 
serão preenchidas pelos demais, com estrita observância a ordem de classificação.  
9.9. O laudo a que se refere o item 9.3. será avaliado por médico designado pelo município;  
9.10. O laudo médico terá validade somente para este Certame e não será devolvido, assim como não serão 
fornecidas cópias.    
9.11. A não observância do disposto nos subitens anteriores implicará na perda do direito às vagas reservadas 
aos candidatos portadores de necessidades especiais; 
9.12. O candidato com necessidades especiais que fizer a inscrição pela internet, deverá enviar, via sedex, o 
laudo médico de que trata o item 9.3. para CONSEP – Consultoria e Estudos Pedagógicos Ltda , localizada à 
Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte Salas 309/310 – Centro – Teresina – PI. A data de postagem do laudo deverá 
ser até dia 7 de novembro de 2008.  
10. DA EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO: 
10.1.Será excluído do Certame, em qualquer de suas fases, inclusive na investidura do cargo, o candidato que: 
a) durante a realização das provas for surpreendido em comunicação com outro candidato, verbalmente ou por 
escrito ou por qualquer outra forma, bem como utilizando máquina calculadora, régua de cálculo, aparelho 
celular, walkman, bip, agenda eletrônica, relógio tipo data bank, gravador e similares, impressos ou quaisquer 
outros instrumentos, excetuando-se caneta, lápis e borracha;  
b) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;  
c) não atender às determinações regulamentares do Edital que trata do Concurso Público.  
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da Comissão Organizadora do Concurso Público ou 
com a equipe auxiliar;  
e) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua realização;  
f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem a autorização e/ou acompanhamento do fiscal; 
g) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas e/ou na folha de rascunho;  
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.  
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11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
11.1.Será permitido à candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas levar 
acompanhante, que ficará em sala reservada para esta finalidade e que será responsável pela guarda da 
criança;  
11.2. Durante a amamentação, a candidata será acompanhada de fiscal; 
11.3..A Comissão Organizadora do Concurso Público não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
ou de equipamentos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos nele ocasionados; 
11.4.Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado no item 
4.1.; 
11.5.Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em razão do 
afastamento do candidato da sala de provas.      
11.6.Não será permitido ao candidato ficar com o caderno de provas. 
 
12.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
12.1.A inscrição do candidato implica na aceitação expressa das condições constantes do presente Edital e 
normas que o regulamentam. 
12.2.O prazo para interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação oficial de cada 
uma das seguintes etapas do Concurso:  
a) Publicação do indeferimento do pedido de inscrição;  
b) Publicação do Gabarito Oficial; 
c) Publicação do Resultado da Prova escrita; 
d) Publicação do Resultado da Prova de Título;  
e) Publicação do Resultado final do concurso. 
12.3.Os recursos a que se refere o item 12.2. deverão ser entregues na Secretaria da Comissão Organizadora 
do Concurso, situada na Prefeitura do Município, localizada na Avenida João Rosa, 285, centro, Aldeias Altas. 
12.4. A aprovação no Concurso assegurará, apenas, a expectativa de direito à nomeação, ficando a 
concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes do exclusivo interesse e 
conveniência da administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Concurso. 
12.5.O acesso ao local de trabalho dos candidatos aprovados e convocados será de responsabilidade dos 
mesmos. 
12.6.O regime de trabalho dos candidatos aprovados e nomeados será o Regime Estatutário.  
12.7.O modelo da Prova de Títulos, Requerimento para Portadores de Necessidade Especial e Formulário de   
Recursos encontram-se anexo ao presente Edital.   
12.8.Os casos omissos serão resolvidos pela a Comissão Organizadora do Concurso Público.  
 
 

Aldeias Altas (MA), 20 de Outubro de 2008 
 
 
 

José Reis Neto 
Prefeito Municipal 
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OS CARGOS E SEUS RESPECTIVOS CONHECIMENTOS PROGRAMÁTICOS 

Língua Portuguesa  
Assistente Social, Bibliotecário, Bioquímico, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico Veterinário, Nutricionista, Professor de 

Educação Física, Professor Classe D e Psicólogo.  
Língua Portuguesa: Leitura e Interpretação de Textos. Uso, descrição e análise de  estrutura da língua portuguesa – fonética e fonologia; 
morfossintaxe; semântica; léxico. ortografia; pontuação; estilística; figuras de linguagem. noções de lingüística. o signo – o significante  e 
significado. variações lingüísticas, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal. noções de versificação. Literatura: escolas 
literárias 

Agente Administrativo,  Auxiliar de Contabilidade, Agente Social, Digitador, Fiscal de Vigilância Sanitária, Professor Classe A, 
Técnico de Enfermagem e Técnico de Laboratório  

Língua Portuguesa: Gramática – Fonética e Fonologia (fonemas, letras, sílabas, acentuação tônica, encontros vocálicos, consonantais e 
dígrafos), Ortografia (emprego do c, ç, s, ss, z, x, ch, sc, g, j, por que, porque, porquê), Acentuação Gráfica: Morfologia (classes das 
palavras), Sintaxe (Concordância nominal e verbal, emprego de crase), Semântica (as palavras, sinônimas e antônimas).  

Auxiliar de Operações de Serviços Gerais e Motorista 
Língua Portuguesa: letras, sílabas, substantivos próprios e comuns; masculino e feminino; plural e singular, acentuação. Noções de: 
aumentativo e diminutivo; singular e plural; masculino e feminino. 

Matemática 
Professor Classe A 

Matemática: Números Naturais (número e numeral, número natural, numeral e algarismos, conjuntos dos números naturais, representação 
geométrica dos números naturais, adição, subtração, divisão e multiplicação de números naturais) Sistema de Numeração (sistema decimal 
de numeração, ordem e classe, valor absoluto e valor relativo), Números Racionais (representação de uma fração, leitura de fração, tipos de 
fração, frações equivalentes, simplificação de frações, adição, subtração, multiplicação e divisão de frações).  

Professor Classe D  
Matemática: Álgebra: conjunto – conjunto numérico; funções do 1º e 2º grau; função exponencial; função logarítmica; progressões 
aritméticas e geométricas; matrizes; determinantes; sistemas lineares, análises combinatórias; probabilidade; números complexos; 
equações polinomiais. geometria: plana, analítica;. trigonometria: circunferência; funções trigonométricas matemática financeira: 
porcentagem, juros simples e juros compostos. Cálculo: limite, derivada e integral 

Conhecimento Específico 
Assistente Social 

Conhecimento Específico: O Serviço Social na contemporaneidade. Processos de trabalho do Assistente Social no contexto institucional 
público. Pesquisa em Serviço Social. Questão Social e Serviço Social. Reforma do Estado e políticas sociais.  Os direitos sociais no Brasil. 
Movimentos sociais, terceiro setor e novas formas de organização da sociedade civil. A fase exploratória da pesquisa, fase de trabalho de 
campo, fase de análise ou tratamento do material.  Lei Orgânica de Assistência Social: princípios, diretrizes, organização, gestão, 
benefícios, serviços, programas, projetos. Política Nacional de Assistência Social: princípios, diretrizes, objetivos, usuários, proteções 
afiançadas e gestão na perspectiva do SUAS. Lei de Regulamentação da Profissão e Código de Ética dos Assistentes Sociais: princípios 
fundamentais, disposições gerais, direitos e responsabilidades do Assistente Social, relações profissionais, observância, penalidade, 
aplicação e cumprimento do código. Estatuto da Criança e adolescente: disposições preliminares, direitos fundamentais, prevenção, política 
de atendimento, prática de ato infracional, medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, conselho tutelar e, acesso à justiça.  Política 
Nacional para Integração de Pessoas Portadoras de Deficiência. Estatuto do Idoso. Sistema Único. 

Bibliotecário 
Conhecimento Específico - Bibliotecas Tradicionais e Digitais: Estrutura, organização, funções e objetivos.  Marketing. Planejamento da 
automação. Sistemas de Informação: Planejamento e gestão. Principais sistemas automatizados nacionais  
e internacionais. Informática para Bibliotecas: Dispositivos de memória, de entrada e saída de dados. Formação   
e Desenvolvimento de Coleções: Política de seleção, descarte, aquisição, avaliação de coleções. Tratamento da Informação:  Representação 
temática. Indexação: conceitos, princípios e práticas, linguagem de indexação, processos e tipos de indexação. Sistemas de Classificação 
Bibliográfica: CDD, CDU. Representação descritiva. Catálogos: definição, objetivos, tipos e funções.. Código de Catalogação Anglo
Americano (AACR2). ISBD(M).. Pontos de acesso e descrição na Catalogação.. Catalogação automatizada – Formato US MARC. Fontes de
Informação: gerais e especializadas. Estratégia de busca da informação. Serviços aos  Usuários: serviços de referência virtuais e presenciais, 
circulação, comutação bibliográfica, sumários correntes. Estudo de usuário e de comunidade. Normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) Sobre Documentação: NBR 6023:2003, NBR 6027:2003, NBR 6028:1990, NBR 6029:2003, NBR 10520:2002, NBR 
14724:2002. profissão do bibliotecário: legislação e ética. 

Bioquímico 
Conhecimento Específico - Matemática e Estatística no Laboratório; Fotometria - Lei de Lambert-Beer; Espectrofotometria; Absorção 
Atômica; Nefelometria; Turbidimetria; Fluorimetria; Citometria de fluxo; Eletroquímica - Blosensores; Osmometria; Eletroforese - Acetato de 
celulose; Gel de agar e agarose; Gel de amido; Gel de poliacrilamida; Cromatografia - Princípios básicos; Tipos de separação; Radioatividade 
- Detecção e Medida; Autorradiografia; Princípios de Imunologia e Imunoquímica - Imunidade inata; Imunidade celular; Imunidade humoral; 
Sistema HLA; Reação antígeno-anticorpo; Métodos qualitativos; Métodos quantitativos; Imunoensaios; Marcadores virais; Automação no 
Laboratório; Valores Referenciais - Conceito; Seleção da população; Controle de qualidade; Computador no Laboratório; Gerenciamento da 
Qualidade - Controle de variáveis pré-analíticas; Controle das variáveis analíticas; Controle das variáveis pós -analíticas; Controle de 
qualidade interno; Controle de qualidade externo; Seleção e avaliação dos métodos analíticos; Biologia Molecular - Células e receptores 
celulares; Química e Bioquímica dos ácidos nucleicos; Análise dos ácidos nucleicos. Engenharia genética; Aplicação e aminoácidos; Síntese 
de proteínas; Enzimas e Enzimas de restrição; Marcadores tumorais; Outros Analitos - carbohidratos; Lipidios, lipoproteínas e 
Apolipoproteínas; Monitoramento de Drogas Terapêuticas; Aspectos Bioquímicos da Hematologia - Glóbulos vermelho; Glóbulos brancos; 
Plaquetas; Plasma; Aspectos Bioquímicos do Metabolismo - Hídrico; Mineral; hormônio; Lipídios; Proteínas; Carbohidratos; Doenças de 
estoque dos lisossomas; Biossegurança no Laboratório - Epidemiologia e controle das infecções, químicos, tóxicos e carcinogênicos 
associados ao laboratório; Práticas de biossegurança; Barreiras primárias e equipamentos protetores; Descontaminação, Esterelização, 
Desinfecção e Antissepsia; Tratamento do lixo laboratório: Estoque, Acondicionamento, Descarte; Prevenção dos acidentes de laboratório; 
Normas e condutas de emergência nos acidentes de laboratório 
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Contador 

Conhecimento Específico -  Contabilidade Geral, medidas preliminares à elaboração das demonstrações contábeis. Contabilidade Pública 
– Origem, conceito, campo de aplicação e legislação. Lei Nº 4320/64 – Lei 8.666/93, Lei Complementar Nº 101/2000, Plano de Contas, 
Orçamento – Orçamento Programa, Princípios Orçamentários, Plano Plurianual de Investimentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Receita 
e Despesa Pública – conceitos, classificação, suprimento de fundos, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. Demonstrações 
Contábeis, Sistema de Controle Interno e Externo – conceito, legislação, auditoria, fiscalização, avaliação de gestão. Tomada de Contas e 
Prestação de Contas. 

Enfermeiro 
Conhecimento Especifico: Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil: Retrospectiva histórica; Reforma Sanitária. Sistema Único de Saúde 
(SUS): Legislação Básica (Lei 8.080, 8.142, Lei Nacional 11.350/2006); Princípios e diretrizes; Instâncias gestoras e decisórias. Atenção 
Primária de Saúde:  Conceitos, princípios e seu papel na organização do sistema de saúde. Estratégia Saúde da Família (ESF): Conceitos, 
princípios e diretrizes operacionais (normas);  Atribuições dos membros da equipe. Promoção à Saúde: Estratégias e diretrizes políticas. 
Gestão dos Sistemas de Saúde: Plano de Saúde; Programação Pactuada Integrada (PPI); Norma Operacional da Assistência à Saúde 
(NOAS) – Capítulo da Atenção Básica. Planejamento em Saúde: - Conceitos, métodos e técnicas; Diagnóstico de Saúde / territorialização;
Informação em Saúde  (conceitos, sistemas e utilização). Vigilância à Saúde:  - Processo saúde-doença;  Vigilância  Epidemiológica: 
conceitos, indicadores e medidas de  controle e   avaliação;  Vigilância Sanitária: conceitos, indicadores e medidas de controle e avaliação; 
Vigilância Ambiental: conceitos, indicadores e medidas de controle e avaliação. Biossegurança: Medidas de biossegurança relacionadas a 
serviços de saúde; Riscos, exposições e efeitos clínicos ocasionados pelo o ambiente de trabalho.  Bioética: Conceito, finalidade e princípios. 
Enfermeiro: Evolução histórica da saúde pública; Níveis de Prevenção da doença; Noções de Epidemiologia; Saneamento básico; Educação 
em saúde; Reforma Sanitária. Sistema Único de Saúde;  Principais Programas de Saúde: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Mulher; Programa Nacional de Imunização; Programa de Controle de Hipertensão e Diabetes e Programa de Pré-natal; Planejamento 
Familiar; Saúde da Criança e do Adolescente; Saúde do Trabalhador; Saúde do Adulto e do Idoso; DST e AIDS; Tuberculose; Hanseníase; 
Programa Nacional de Imunização; Saúde Mental e o CAPS. Processo de Trabalho em saúde; Planejamento Organização e Gerência de
Serviços de Saúde. Supervisão e Avaliação da Qualidade da Assistência e do Serviço de Enfermagem. Aspectos históricos, éticos e legais do 
exercício profissional: Princípios éticos e legais da prática profissional. Código de deontologia e o processo ético de transgressões e 
penalidades. Competência do Enfermeiro segundo a Lei de Exercício Profissional. Entidades de Classe 

Farmacêutico  
Conteúdo Específico - Farmacologia: Farmacocinética: Absorção, distribuição e eliminação de fármacos. Farmacodinâmica: Mecanismos de 
ação de fármacos. Princípios básicos da toxicologia: tratamento de intoxicações. Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo e 
sistema nervoso central. Autacóides. fármacos utilizados no sistema urinário, cardiovascular, gastrointestinal, respiratório, reprodutor e 
hematopoéitico. Quimioterapia: antimicrobiana, antineoplásica e antiparasitária. Vitaminas. Farmacotécnica: Formas farmacêuticas obtidas 
por divisão mecânica: pós, comprimidos, drágeas e cápsulas. Formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: emulsões, suspensões 
e aerossol. Soluções, extratos, tinturas e xaropes. Pomadas, cremes e pastas. Outras formas farmacêuticas: supositórios, colírios e injetáveis. 
Desenvolvimento farmacêutico: sistema de liberação de fármacos, estabilidade, preservação e aditivos utilizados em medicamentos. Boas 
Práticas de Fabricação e controle de qualidade na produção de medicamentos. Farmácia hospitalar: Controle de infecções hospitalar; uso 
racional de antibióticos terapêuticos e profiláticos, técnicas de esterilização e desinfecção. Estrutura organizacional e funções da farmácia 
hospitalar: seleção, aquisição, armazenamento, manipulação, distribuição e informações sobre medicamentos. Estudo de utilização de 
medicamentos. Farmácia Clínica. Nutrição Parenteral, Quimioterapia antineoplásica e manipulação de outras misturas intravenosas. 
Farmacovigilância.  Biossegurança: equipamentos de proteção individual e equipamentos de contenção, mapas de risco. . Regulamento 
Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Legislação Farmacêutica: Regulamento técnico sobre substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial. Nutrição Parenteral. Medicamentos genéricos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 
Bioquímica: Fundamentos metodológicos, metabolismo e correlações clínico-patológicas às análises bioquímicas. Microbiologia: Métodos de 
coloração. Características morfotintoriais das bactérias. Taxonomia e classificação bacteriana. Características, significado clínico e 
diagnóstico de estafilococos, estreptococos, enterobactérias, bacilos gram-negativos não fermentadores, Neisseria, Haemophilus e 
micobactérias. Hemocultura. Coprocultura. Urinocultura. Exame microbiológico do líquor. Testes utilizados para identificação bacteriana. 
Testes de sensibilidade a antimicrobianos.  Hematologia: Hemograma e sua interpretação clínica. Alterações patológicas da série eritróide e 
da série leucocitária. Classificação das anemias. Hemoglobinopatias. Testes diagnósticos e distúrbios da hemostasia. Classificação 
sangüínea ABO/Rh. Pesquisa de anticorpos irregulares. Teste de Coombs. Prova cruzada. Parasitologia: Morfologia e biologia dos principais 
protozoários e helmintos de importância médica. Métodos de diagnóstico e identificação de protozoários e helmintos de importância médica. 

Médico Veterinário 
Conhecimento Especifico: Processamento tecnológico de produtos de origem animal: Tecnologia de carnes e derivados (bovinos, suínos e 
aves): cuidados "ante-mortem"; alterações "post-mortem"; cuidados no abate; processos físicos e Bioquímicos de conservação. Tecnologia de 
pescados e derivados: cuidados na captura e manuseio; elaboração e cargo do gelo; métodos de conservação e prevenção. Tecnologia de 
leite e produtos lácteos: cuidados na obtenção higiênica do leite; fases tecnológicas do beneficiamento; produtos lácteos - fases tecnológicas.
Inspeção Sanitária de produtos de Origem Animal: inspeção sanitária de carnes e derivados (bovinos, suínos e aves); técnica de inspeção 
"ante e post-mortem"; critérios de julgamento na inspeção; higiene das operações de matança; inspeção e julgamento de carcaças e vísceras; 
particularidades da inspeção sanitária; inspeção de óvulos; alterações das carnes e derivados; matança de emergência; higiene nas indústrias 
e do pessoal; higiene da águade abastecimento. Inspeção sanitária de pescados e derivados: higiene no manuseio do pescado a bordo; 
higiene na manipulação na indústria e comércio; composição química e alterações do pescado; inspeção dos produtos conservados  e 
preservados; legislação e julgamento tecnológico e sanitário. Inspeção sanitária de leite e produtos lácteos: cuidados higiênicos-sanitários na 
obtenção; cuidados no beneficiamento e demais operações; flora microbiana patogênica e alterações classificação e funcionamento dos 
estabelecimentos; mérito higiênico-sanitário dos processos de conservação; rotina de inspeção sanitária; fraudes e adulterações; legislação e 
critérios de julgamento. Controle Físico - Bioquímico e Microbiológico: Higiene e Saúde Pública Veterinária: inspeção e fiscalização dos 
estabelecimentos industriais e comerciais. Doenças de animais transmissíveis ao homem e de interesse sanitário: zoonoses; toxinfecções e 
envenenamentos. Epidemiologia, diagnóstico e controle de zoonoses: tuberculose, brucelose, leptospirose, raiva, hantavirose, toxoplasmose, 
Doença de Chagas, cisticercose, hidatidose. Epidemiologia, diagnóstico e controle de doenças de etiologia bacteriana e viral e ecto- e 
endoparasitoses em bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. Classificação, funcionamento e higiene dos estabelecimentos de alimentos 
de origem animal. Inspeção e tecnologia do abate de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. Práticas de manejo visando o aumento de 
produção do rebanho. Ginecologia, andrologia, biotécnicas e fisiopatologia da reprodução de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos 
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Nutricionista 
Conhecimento Especifico: Nutrientes: definições e classificação; funções, digestão, absorção, transporte e excreção. Energia. Água, 
eletrólitos e equilíbrio ácido-base. Fontes alimentares. Deficiência e toxicidade. Nutrição:  alterações fisiológicas nos diversos ciclos de vida: 
primeiro ano de vida, pré-escolar, escolar, adolescente, gestante, nutriz, adulto e idoso; recomendações nutricionais. Avaliação Nutricional: 
conceitos, métodos de avaliação nos diferentes ciclos de vida; Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Terapia Nutricional: nas 
patologias cardiovasculares e pulmonares; nas patologias do sistema digestivo e glândulas anexas; nas afecções endócrinas e do 
metabolismo; nas patologias do sistema renal e das vias urinárias; nas doenças infectoparasitárias; nos distúrbios metabólicos; na doença 
neoplásica; na obesidade; nas anemias; no estresse metabólico; nas alergias e intolerâncias alimentares; nas doenças reumáticas; na 
desnutrição protéico-energética. Métodos de Suporte Nutricional. Epidemiologia dos Distúrbios Nutricionais: obesidade, desnutrição protéico
energética; anemia ferropriva; hipovitaminose A; deficiência de iodo. Controle Higiênico-Sanitário: fundamentos microbiológicos; 
contaminação, alteração e conservação de alimentos; toxinfecções Nutrientes: definições e classificação; funções, digestão, absorção, 
transporte e excreção. Energia. Água, eletrólitos e equilíbrio ácido-base. Fontes alimentares. Deficiência e toxicidade. Nutrição:  alterações 
fisiológicas nos diversos ciclos de vida: primeiro ano de vida, pré-escolar, escolar, adolescente, gestante, nutriz, adulto e idoso; 
recomendações nutricionais. Avaliação Nutricional: conceitos, métodos de avaliação nos diferentes ciclos de vida; Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional. Terapia Nutricional: nas patologias cardiovasculares e pulmonares; nas patologias do sistema digestivo e glândulas 
anexas; nas afecções endócrinas e do metabolismo; nas patologias do sistema renal e das vias urinárias; nas doenças inf ectoparasitárias; 
nos distúrbios metabólicos; na doença neoplásica; na obesidade; nas anemias; no estresse metabólico; nas alergias e intolerâncias 
alimentares; nas doenças reumáticas; na desnutrição protéico-energética. Métodos de Suporte Nutricional. Epidemiologia dos Distúrbios 
Nutricionais: obesidade, desnutrição protéico-energética; anemia ferropriva; hipovitaminose A; deficiência de iodo. Controle Higiênico
Sanitário: fundamentos microbiológicos; contaminação, alteração e conservação de alimentos; tox infecções 

Professor de Educação Física 
Conhecimento Especifico:Fundamentos teóricos da Educação Física: aspectos sócio-filosóficos e históricos. Metodologia de Ensino da 
Educação Física. Didática da Educação Física Escolar. Desenvolvimento e Aprendizagem Motora: Fases do desenvolvimento e da 
aprendizagem motora; relações entre o movimento humano e o desenvolvimento intelectual e afetivo-social. Treinamento Desportivo: 
princípios científicos, qualidades físicas do desporto e periodização do treinamento. Fisiologia do treinamento: saúde e atividade física. 
Medidas e Avaliação em Educação Física. Os desportos: origem e evolução histórica, técnicas pedagógicas dos fundamentos, táticas e 
regras do processo ensino-aprendizagem. Dança: técnicas do movimento e práticas coreográficas escolares. Higiene aplicada à Educação 
Física. Recreação: brinquedos e jogos escolares 

Psicólogo 
Conhecimento Especifico: Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, 
avaliação e interpretação de resultados. Políticas de saúde no Brasil: implicações nas práticas clínicas. Técnicas de entrevista. Psicologia do 
desenvolvimento. Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico/ processo de adoecimento/ enfrentamento da doença e adesão ao tratamento. 
Práticas interventivas clínicas e demandas sociais; Psicossomática. Psicologia social e psicologia sócio-histórica. Psicologia institucional. 
Equipes interdisciplinares. Psicoterapia breve. Teorias e técnicas psicológicas: Psicanálise/ Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. 
Psicoterapia familiar: teoria e técnica. Processo saúde/doença e suas implicações sócio-culturais. Psicoterapia de grupo. Álcool, tabagismo, 
outros tipos de dependência química e redução de danos. Código de Ética Profissional dos Psicólogos. A clínica da terceira idade. Saúde do 
trabalhador: conceitos e práticas. Ética e legislação profissional 

Agente Administrativo 
Conhecimento Específico: Informática: Introdução ao Processamento de Dados - Terminologia Básica de Processamento: dados, tipos de 
computadores, hardware, software, periféricos, cursor, estrutura básica do computador, unidade de entrada, unidade de saída, unidade de 
processamento e unidade de memória. Memórias: memória R.A.M, memória R.O.M,  byte,  programa, discos, tipos de discos, CD-ROM, drive 
ou unidade de discos, arquivo, teclado; Windows, Word; Excel e Internet. Conceito de administração pública. Princípios básicos da 
administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Noções sobre registros de expedientes, 
agendamento, seletividade de documentações e pautas de reuniões. 11. Técnicas de arquivos. Elaboração de ofícios, correspondências, 
formas de tratamentos e abreviações de tratamentos de personalidades. Noções de técnicas de secretariar, uso de fax e internet. Regras de 
hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho. Normas patrimoniais e seu gerenciamento (tombamento, controle, termos de responsabilidades, baixas, transferências e alienação). 
Noções básicas sobre licitações e contratos administrativos. 

Agente Social 
Conhecimento Específico Relações interpessoais; Noções de cadastro único; Noções de SUAS; Noções sobre o PETI; Noções sobre o 
CRAS; Noções de PBF; Noções de BPC; Noções de benefícios individuais; Encaminhamentos.;    

Auxiliar de Contabilidade 

Conhecimento Específico - Contabilidade Geral – A escrituração contábil, medidas preliminares a elaboração de balanços, elaboração de 
demonstrações contábeis. Noções de Direito Público e Privado - Estado e Constituição, Poderes do Estado, Estrutura Administrativa, 
Tributos e suas espécies, Direitos Trabalhista e Previdência Social. 

Digitador 
Conhecimento Específico: Introdução ao Processamento de Dados - Terminologia Básica de Processamento: dados, tipos de 
computadores, hardware, software, periféricos, cursor, estrutura básica do computador, unidade de entrada, unidade de saída, unidade de 
processamento e unidade de memória. Memórias: memória R.A.M, memória R.O.M,  byte,  programa, discos, tipos de discos, CD-ROM, drive 
ou unidade de discos, arquivo, teclado; Windows, Word; Excel e Internet. 

Fiscal de Vigilância Sanitária 
Conhecimento Específico: Relação entre Saúde Publica Saneamento e Meio Ambiente; Inspeção e controle dos alimentos, drogas e 
medicamentos; Controle Sanitário de Escolas e locais de trabalho; Controle sanitário de cemitérios e abatedouros; Medidas de prevenção a 
saúde em piscinas de uso publico e coletivo; Controle de artrópodes e roedores; Saneamento dos resíduos sólidos nas Unidades de Saúde; 
Doenças de interesse em saúde publica; Medidas de saúde em época de emergência; Medidas de saúde em situação de calamidade publica. 
Identificação, controle e eliminação de fatores de risco (em relação a qualidade de vida, produtos, serviços prestados, meio ambiente e 
condições de trabalho). Vigilância Sanitária dentro do Sistema único de Saúde.  Enfoque de Vigilância em Saúde.  Legislação Específica da 
área: Lei Federal 8080/90 de 19 de setembro de 1990. Normas Técnicas referentes a Resíduos de Serviços de Saúde: RDC 306/04, de 07 de 
dezembro de 2004 Lei Federal Nº. 9782, de 26 de janeiro de 1999. 
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Professor Classe A 
Geografia:  Noções de tempo e espaço na Geografia: o tempo da natureza e o tempo das sociedades. Sistemas de orientação na Terra 
(coordenadas geográficas e fusos horários). Cartografia e representação do espaço. A geografia da natureza e a sua interface com as 
sociedades no mundo e no Brasil (a dinâmica climática, a dinâmica geológica e as formas da litosfera, os recursos hídricos e a problemática 
da seca, a biosfera e a formação dos ecossistemas). A Geografia do mundo industrializado: a regionalização dos blocos de país es ricos 
(Europa, Ásia, América do Norte).  A nova ordem mundial para o século XXI.  Desenvolvimento e subdesenvolvimento.  A Geografia do 
mundo não industrializado: modelos agrícolas na África, Ásia e América Latina, agricultura, meio ambiente e fome.  Exclusão social e 
pobreza - alguns indicadores: Índice de Pobreza Humana (IPH) – longevidade, conhecimento, provisão econômica e inclusão social e, 
Índice de desenvolvimento Humano (IDH) – expectativa de vida ao nascer e nível de instrução. O Brasil no Mercosul.  Regionalização e 
Território no Brasil. As redes de transportes no Brasil.  Economia rural brasileira. Agricultura e meio ambiente. Cidade,metrópoles e 
industrialização brasileira. Exclusão e pobreza no Brasil. 
História: História do Brasil: A Descoberta e a Colonização do Brasil. Os movimentos coloniais e a vinda da Família Real para o Brasil. A 
Independência do Brasil e o Primeiro Reinado.  As Regências e o Segundo Reinado.  Desenvolvimento Econômico e Social nos Períodos 
Colonial e Imperial. A República Velha . A República Nova. A República Contemporânea.II – História Geral:  Os povos primitivos.  A 
Antiguidade Oriental.  As Civilizações Greco-Romanas. Os Impérios Bizantino e Islâmico.  A Idade Média.  O Renascimento.  Período 
Absolutista.  A Revolução Francesa.  A Revolução Industrial. Independência das Américas. A Revolução Socialista.  As duas Guerras 
Mundiais. História de Aldeias Altas – Sua Fundação e Localização Geográfica. 
Ciências: Meio físico: ar, água, solo, formação de ventos e chuvas, pressão atmosférica, camadas da atmosfera, aplicação do ar comprimido 
e rarefeito, estados físicos e propriedade da água, conservação do solo, ar e água, conservação e preservação da natureza. Seres vivos: 
animais e vegetais. Corpo humano: sistemas e higiene corporal. Citologia: aspectos gerais, composições química, estrutura da célula, estudo 
dos tecidos: animais e vegetais. Ecologia: importância, conceitos básicos, ecossistema e seu equilíbrio: energia e matéria ecossistema, 
relações entre os seres vivos e o ambiente.  

Professor Classe D  - Habilitação em História  
Conhecimento Específico -  História do Maranhão . História do Maranhão: A primeira Invasão Francesa, Os Holandeses no Maranhão, a 
Expulsão dos Holandeses, A Revolta de Beckman, O governo do Marquês de Pombal, a Balaiada, O Maranhão na Ditadura MilitarHistória 
do Brasil – produção do conhecimento histórico; o nordeste açucareiro; a política externa do segundo reinado; a era Vargas; a república dos 
militares. História Geral – as sociedades mesopotâmicas; o feudalismo; primeira e segunda guerra mundial; o estado nacional e o 
absolutismo; a globalização da economia. Fundamentos da Educação - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Nº 9.394/96 – 
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (históricos, princípios, fundamentos e finalidade), Objetivos gerais do ensino fundamental. 
Educação e sociedade. O papel da educação em uma sociedade em transformação. Função social, cidadania, comunidade. A organização 
do trabalho na escola pública. Seleção e organização dos conteúdos c urriculares. O papel do professor diante das mudanças na educação. 
A avaliação no contexto escolar. Avaliação da aprendizagem. Planejamento de ensino.  Projeto pedagógico da escola. Tendências 
pedagógicas no Brasil – Tradicional, tecnicista, libertadora, progressista, histórico-crítico e sócio-interacionista. Gestão participativa. 

Professor Classe D  - Habilitação em Língua Portuguesa / Inglês 
Inglês: Leitura e compreensão de textos. Aspectos gramaticais contextualizados: verb tenses (simple present, simple past, progressive 
future, perfect, modals, imperative, gerund, participle, passive voice) Pronouns (object, subject, demonstrative, possessive, indefinite, 
relative, reflexive); Adjective (kinds, agreement, comparison), Adverbs (manner, place, time …), Noums (kinds, gender, plurals, cases); 
Prepositions and Conjunctions, Cardinal and Ordinal Numbers.  
Língua Portuguesa: Leitura e Interpretação de Textos. Uso, descrição e análise de  estrutura da língua portuguesa – fonética e fonologia; 
morfossintaxe; semântica; léxico. ortografia; pontuação; estilística; figuras de linguagem. noções de lingüística. o signo – o significante  e 
significado. variações lingüísticas, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal. noções de versificação. Literatura: escolas 
literárias. 

Técnico em Enfermagem 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Noções de anatomia e fisiologia; Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. Enfermagem Médico
cirúrgica: Assistência de enfermagem em Doenças Transmissíveis - defesa do organismo, conc eito e tipo de imunidade, noções de 
vacinação. Assistência de enfermagem em distúrbios crônico-degenerativos: respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, 
musculoesqueléticos. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico de Central de Material. Enfermagem Materno-Infantil e Pediatria: 
Atendimento de enfermagem à saúde materno-infantil e pediatria: pré-natal, parto e puerpério e período neonatal. Enfermagem de urgência e 
emergência: primeiros socorros. - Deontologia de Enfermagem: Lei do exercício profissional, trabalho em equipe.  Políticas de saúde: noções 
sobre o Sistema Único de Saúde - SUS. 

Técnico em Laboratório 
Conhecimento Especifico: Biossegurança em Análises Clínicas.. Anticogulantes em análises Clínicas.. Coleta, preparação, transporte e 
conservação de amostras biológicas, em Análises Clínicas.. Aparelhagem laboratorial (cuidados e conservação). Reagentes e coloraç ões de 
rotina em Análises Clínicas (hematologia, parasitologia e microbiologia). Lavagem e esterilização. Preparação de meios de cultura para 
bacteriologia. Hemograma Completo (eritrograma e leucograma), VHS. Exames bioquímicos do sangue e do líquor. Exames sorológicos: 
VDRL, Látex, PCR, ASO. Noções sobre colorimetria e fotometria. Noções sobre curva de calibração. Uroanálise: exames físico, químico e 
microscópico.. Parasitológico: exame físico e microscópico, métodos: direto, Faust, Baerman, Hoffman, Hematoxilina Férrica e MIF. Noções 
do diagnóstico laboratorial em Análises Clínicas 

Auxiliar de Operações de Serviços Diversos 
Conhecimento Especifico: Noções sobre limpeza lixo e conservação; utilização adequada de ferramentas e instrumentos da limpeza pública. 
conservação e escavação; serviço de limpeza e varrição; coletor de lixo;  Trabalho em equipe; Noções de higiene; Noções de conservação 
dos equipamentos e instrumentos da limpeza e conservação; Noções sobre cuidado com a saúde e o meio ambiente. 

Motorista 
Conhecimento Específico: Legislação de Trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro; Normas Gerais de Circulação e Conduta; - Do 
Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e 
cuidados com as máquinas; Noções de mecânica. 
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Fundamentos da Educação (Professor Classe A)  
Fundamentos Da Educação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Nº  9394/96 – Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCNs (históricos, princípios, fundamentos e finalidade), Objetivos gerais do ensino fundamental. Planos de Cargos, Carreira e Remuneração 
do Magistério Público Municipal. 

Professor Classe D (Habilitação em História, Língua Portuguesa /Inglês e Matemática 
Fundamentos da Educação - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Nº 9.394/96 – Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCNs (históricos, princípios, fundamentos e finalidade), Objetivos gerais do ensino fundamental. Educação e sociedade. O papel da educação 
em uma sociedade em transformação. Função social, cidadania, comunidade. A organização do trabalho na escola pública. Seleção e 
organizaç ão dos conteúdos curriculares. O papel do professor diante das mudanças na educação. A avaliação no contexto escolar. Avaliação 
da aprendizagem. Planejamento de ensino.  Projeto pedagógico da escola. Tendências pedagógicas no Brasil – Tradicional, tecnicista, 
libertadora, progressista, histórico-crítico e sócio-interacionista. Gestão participativa. Planos de Cargos, Carreira e Remuneração do 
Magistério Público Municipal. 
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ANEXO II  

Modelo Padrão de Formulário da Prova de Títulos 
FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS 

À 
Comissão Examinadora do Concurso Público 
Prefeitura Municipal de Aldeias Altas 
ALDEIAS ALTAS - MA 
 
Solicito Contagem de pontos referente prova de títulos  
 
 Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos, para o Concurso Público, venho apresentar a 
esta Comissão, documentos que atestam qualificações, dando margem à contagem de pontos na prova de 
títulos conforme sub-item 4.3 e 4.4 do Edital. 
 
01- Número de Documentos Entregues: ___________________________________  
02- Nome de candidato: _______________________________________________  
03- N.º de Inscrição:___________________________________________________  
04- Cargo: __________________________________________________________ 
05- O candidato na entrega de títulos, deverá efetuá-los em envelopes individuais fechados, subscritos da 

seguinte forma:  
Referente: Documentos Títulos – Concurso Prefeitura Municipal de  Aldeias Altas - MA 
Consep - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA. 

06- Os documentos enviados, todos autenticados, não serão devolvidos em hipótese alguma, uma vez que 
serão apensados aos demais documentos relativos ao certame seletivo.  

07- Tabela a ser preenchida pelo candidato.  
 

MARQUE COM X A PONTUAÇÃO PLEITEADA:  

Especificação Títulos  PONTOS 

 P. área Quant. Total 
Pós-Graduação: Especialização    
Artigos Publicados em Revistas     
Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, desde que 
relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga 
horária mínima de 40 (quarenta) horas e datados nos últimos cinco anos, 
contados até a data da abertura das inscrições. 

   

Curso Ministrado na área com carga horária mínima de 40 horas     
Trabalho apresentado em Evento Cientifico    
Tempo de serviço na área, por ano comprovado, desprezando as frações     

TOTAL DE PONTOS  
Pontuação solicitada pelo candidato: ______________  
Pontuação obtida após análise (não preencher este campo):_________________  

 
Em anexo, cópia de documentos autenticados. 

 
______________________ , ______de ___________________de 2008 

_________________________________ 
Assinatura do Candidato 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O Candidato deve enviar apenas os documentos necessários dos títulos, 
não enviando documentos que não irão ser utilizados tais como: carteiras funcionais, documentação de 
conclusão de Ensino  Médio, documentação de conclusão de Ensino Superior, carteira de identidade, uma 
vez que estes documentos não serão utilizados para análise. Deverá apenas enviar documentos que 
comprovem tempo de serviço (carteira de trabalho onde constam admissão /demissão, portarias de 
nomeação /exoneração ou outros documentos que comprovem tempo de serviço)  
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ANEXO III 
 

Modelo Padrão da Apresentação de Laudo Médico Para Portadores de Necessidades Especiais 
 
 

REQUERIMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2008 
Município: Aldeias Altas  
Nome do Candidato: __________________________________________________________ 
N.º da inscrição: _____________________________________________ 
Cargo : ____________________________________________________ 
 
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, pelo qual apresento 
LAUDO MÉDICO  com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo):  
 
Tipo de deficiência de que é portador:  
_____________________________________________________ 
 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID 
_____________________________________________________ 
 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: _____________________________________________ 
Nº do CRM do Médico:__________________ 
 
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples 
do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 

 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X  no local caso necessite de Prova Especial ou 
não, em caso positivo , discriminar o tipo de prova necessário) 
 
(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL 
 
(   ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 
 
 
 
 
 
É Obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento. 
  
 

_____________________, _______ de _____________________ de 2008.  
 

________________________ 
Assinatura do candidato 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALDEIAS ALTAS 
 

 

 

 

CNPJ  06.096.853/0001-55,  Av. João Rosa, n.º 285, Centro, Fone/Fax: (0**99) 563-1128,  CEP.:  65.610 -000 – Aldeias Altas/MA 
e-mail: prefaldeiasaltas@portalmail.com.br 

 15

ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 
 
CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2008 
PREFEITURA DE  ALDEIAS ALTAS  
 
Nome do Candidato:______________________________________________________________ 
 
Nº da Inscrição:_______________Cargo: ___________________________________________ 
 
Nº do Protocolo:______________ 

 
TIPO DE RECURSO – (Assinale o tipo de Recurso) 

 
 Referente a Prova Escrita 
 Contra Indeferimento de Inscrição N.º da(s) questão(ões):  
 Contra Gabarito da Prova Objetiva Gabarito Oficial: 
 Contra Resultado Prova Títulos  Resposta Candidato:  

 

Justificativa do candidato – Razões do Recurso  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ _____________ 
 
Obs:  
1. Recurso não identificado com nome do candidato, mas por n.º de protocolo  -  Este n.º deve ser aposto pelo 
responsável pelo recebimento do recurso – registrar um n.º seqüencial e informar ao candidato para 
acompanhamento.  
2. Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e entregar este formulário em 
02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 
 
Data ______/______/2008 
 
 
 
____________________________  ___________________________________ 
Assinatura do Candidato   Assinatura do Responsável p/ recebimento 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALDEIAS ALTAS 
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ANEXO V 
 

CRONOGRAMA GERAL DO CONCURSO PÚBLICO 
EVENTO DATA E/OU PERÍODO 

01. Abertura e período de inscrições  
27 de outubro a 7 de 
novembro de 2008 

02. Publicação das Inscrições indeferidas 
17 de novembro de 

2008 

03. Recurso das inscrições indeferidas  
19 a 20 de novembro de 

2008 

04.Análise dos recursos das inscrições indeferidas  
21 de novembro de 

2008 

05. Divulgação dos locais de aplicação da prova objetiva (escrita)  25 a 28 de novembro de 
2008 

06. Aplicação da prova escrita – objetiva 
30 de novembro de 

2008 

07. Divulgação do gabarito da prova escrita objetiva 2 de dezembro de 2008 

08. Recurso do gabarito oficial 
3 de dezembro a 4 de 

dezembro de 2008 

09. Publicação do resultado da prova escrita objetiva 8 de dezembro de 2008 

10. Apresentação de Títulos  
10 de dezembro a 12 de 

dezembro de 2008 

12. Resultado da Prova de Títulos 22 de dezembro de 
2008 

13. Prazo para recurso da prova de títulos  
23 de dezembro a 26 de 

dezembro de 2008 

14. Publicação resultado final do concurso 30 de dezembro de 
2008 

O presente cronograma do concurso poderá ser alterado pela CONSEP e/ou pelo Município de 
Aldeias Altas, a qualquer momento, havendo justificadas razoes, sem que caiba aos interessados 
qualquer direito de se opor, ou algo reivindicar em razão de alguma alteração, sendo que, se houver, 
estas serão dadas as publicidades devidas no site da CONSEP (www.consep-pi.com.br) e no atrium 
da Prefeitura de Aldeias Altas. 

 


