
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2008 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE 
VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAREAÇU (MG) 
A Prefeitura Municipal de Careaçu - MG torna público que estarão 
abertas, no período a seguir indicado, inscrições ao Concurso Público 
de Provas para provimento de cargos do seu Quadro de Pessoal 
discriminados no Anexo I, nos termos da legislação pertinente e das 
normas estabelecidas neste Edital. 
O Concurso Público será acompanhado por uma Comissão de 
Concursos que será criada por meio de Portaria do Sr. Prefeito 
Municipal. 
1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS E OUTROS DADOS 
1.1. Cargos: o concurso destina-se ao provimento de cargos vagos, 
dos que vierem a vagar ou forem criados na sua vigência, e da 
formação de cadastro de reserva. O número de vagas, os respectivos 
graus de escolaridade exigidos, remuneração e jornada de trabalho 
são os constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital. 
1.2. Local de trabalho: Prefeitura Municipal de Careaçu-MG, inclusive 
nas unidades descentralizadas, na zona urbana ou rural. 
1.3. Jornada de trabalho: conforme discriminada no Anexo I ou jornada 
especial definida em regulamentação específica. Regime Jurídico: os 
candidatos aprovados no concurso, após sua nomeação para a 
Prefeitura Municipal de Careaçu-MG, terão suas relações de trabalho 
regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho e com as alterações 
por ela introduzidas na Legislação vigente e Lei Orgânica Municipal. 
2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
2.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, que 
tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos 
direitos políticos (Decreto n° 70.436, de 18/04/72, Constituição Federal 
em seu § 1° do art. 12 de 05/10/88 e Emenda n° 19, de 04/06/98 - Art. 
3°). 
2.2. Declarar, no Requerimento de Inscrição, que atende às condições 
exigidas e se submete às exigências contidas neste Edital. 
3. DAS CONDIÇÕES PARA POSSE 
3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela 
reciprocidade de direitos advinda da legislação específica. 
3.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 



3.3. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
3.4. Ter, na data da posse, os requisitos exigidos para o provimento do 
cargo. 
3.5. Não registrar antecedentes criminais e encontrar-se em pleno 
exercício de seus direitos civis e políticos. 
3.6. Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por 
prática de atos desabonadores. 
3.7. Ter idade mínima igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos 
e máxima de 69 (sessenta e nove) anos, até a data da posse; 
4. DA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
4.1. A inscrição será realizada na Prefeitura Municipal de Careaçu - 
Avenida Saturnino de Faria, n° 140 - Centro, Careaçu - MG. 
4.1.1. O comprovante de inscrição do candidato será o protocolo e o 
boleto bancário, devidamente quitado. 
4.1.2. Período: de 22/04/08 à 13/05/08, exceto sábados, domingos e 
feriados. 
4.1.3. Horário: 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas 
4.1.4. A inscrição poderá ser feita pessoalmente ou por procurador, 
mediante requerimento de inscrição, na qual deverá ser registrado o 
número da carteira de identidade do procurador, quando for o caso, ou 
através do site www.sespconcursos.com.br. 
4.1.4.1. As inscrições através do site da SESPE Concursos na Internet 
(www.sespconcursos.com.br), poderão ser realizadas até às 23:59 
horas do dia 1310512008, devendo o boleto ser pago até a data de 
vencimento, não havendo prorrogação para pagamento do mesmo. 
4.1.5. Documentação exigida: o candidato deverá apresentar, no ato 
da solicitação de inscrição, pessoalmente ou mediante procuração, os 
seguintes documentos: 
a) Requerimento preenchido, em modelo fornecido no ato da inscrição, 
no qual o candidato declara atender às condições exigidas para a 
inscrição e submeter-se às normas deste Edital. 
b) Documento de Identidade. 
4.1.6. O candidato deverá recolher o valor da taxa de inscrição 
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos no 
Edital que rege o concurso, objetivando ônus desnecessários. 
4.2. Outras informações referentes à inscrição: 
4.2.1. O candidato deverá entregar a documentação exigida no item 
4.2.5. no ato da inscrição. 
4.2.2. Será indeferido o Requerimento de Inscrição incompleto e sem 
a documentação exigida. 



4.2.3. A inexistência, por qualquer motivo, do pagamento da taxa de 
inscrição será motivo de indeferimento da inscrição. 
4.2.4. Não haverá recurso contra o indeferimento de inscrição. 
4.2.5. Não haverá inscrição condicional, via fac-símile, e/ou 
extemporânea. 
4.2.6. O candidato deverá declarar no ato da inscrição, que possui os 
pré-requisitos exigidos para o cargo a que concorre. 
4.2.7. O candidato somente poderá concorrer a uma das vagas do 
concurso do Edital. 
4.2.8. Verificada, a qualquer tempo, que a solicitação não atende a 
todos os requisitos fixados será ela cancelada. 
4.2.9. Qualquer informação falsa ou inexata por parte do candidato no 
Requerimento de Inscrição, implicará na perda de todos os direitos ao 
concurso, apurada que seja, a qualquer época. 
4.2.10.Efetivada a inscrição, não será aceito pedido para alteração de 
opção de cargo. 
4.2.11. O valor da taxa de inscrição não será devolvido ao candidato, 
salvo nas hipóteses de anulação ou de não realização do concurso. 
4.2.12.Será permitida a inscrição por terceiros mediante a entrega de 
procuração do interessado, acompanhada de cópia legível do 
documento de Identidade do candidato e apresentação da Identidade 
do procurador. Consta Modelo de Procuração no site 
www.sespconcursos.com.br. 
4.2.13. Não há necessidade de reconhecimento de firma na 
procuração. 
4.2.14. Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato 
ficando a mesma retida. 
4.2.15.0 candidato ou seu procurador são responsáveis pelas 
informações prestadas no Requerimento de Inscrição, arcando os 
mesmos com as conseqüências de eventuais erros de provimento 
daquele documento. 
4.2.16.A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais 
não poderá alegar desconhecimento, ainda que feita mediante 
procurador. 
4.2.17.0utras informações referentes a este concurso poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal de Careaçu - MG, ou pelo telefone: 
0XX (35)3452-1155 de 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 
horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, ou pelo site: 
www.sespconcursos.com.br. 



5. DAS VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA 
5.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se 
inscreverem no presente Concurso Público, em cargos cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras, para as quais serão reservadas 10% (dez por cento) das 
vagas de cada cargo oferecidas neste concurso. 
5.2. Consideram-se deficiências que asseguram ao candidato o direito 
de concorrer às vagas reservadas, aquelas identificadas nas 
categorias contidas no Artigo 4° do Decreto Federal n° 3298/99. 
5.3. A 1a (primeira) admissão de candidato classificado portador de 
deficiência deverá ocorrer quando da 5a (quinta) vaga de cada cargo 
contemplado neste Edital. As demais admissões ocorrerão na 15a 
(décima quinta) vaga, 25a (vigésima quinta) vaga, 35a (trigésima 
quinta) vaga e assim por diante, durante o prazo de validade deste 
Concurso Público. Para tanto será convocado candidato portador de 
deficiência melhor classificado no cargo. 
5.4. O candidato portador de deficiência deverá declarar e apresentar, 
no ato da inscrição, laudo médico atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem 
como a provável causa da deficiência. Consta Modelo de Atestado 
Médico para Deficientes no site www.sespconcursos.com.br. 
5.5. Na falta do laudo médico ou das informações indicadas no item 
5.4 o Requerimento de Inscrição será processado como de candidato 
não portador de deficiência, mesmo que declarada tal condição, não 
podendo o candidato alegar posteriormente esta condição, para 
reivindicar a prerrogativa legal. 
5.6. O candidato portador de deficiência deverá atender a todos os 
itens especificados neste Edital. 
5.7. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições 
especiais previstas neste Edital, participará do concurso em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida 
para os demais candidatos. 
5.8. Na falta de candidatos habilitados para as vagas reservadas a 
portadores de deficiência, as mesmas serão preenchidas pelos demais 
concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 



5.9. O candidato portador de deficiência deverá declarar no 
Requerimento de Inscrição, no espaço próprio, a sua condição de 
deficiente físico e solicitar, se for o caso, procedimento diferenciado 
para se submeter às provas e demais atos pertinentes ao concurso. O 
candidato que não fizer tal solicitação terá o mesmo tratamento 
oferecido aos demais candidatos. 
5.10. A solicitação de condições especiais para a realização das 
provas estará sujeita à apreciação e deliberação da Comissão de 
Concurso, observada a legislação específica. 
5.11. O local da realização das provas deverá oferecer condições de 
acessibilidade aos candidatos portadores de necessidades especiais, 
segundo as peculiaridades dos inscritos, contando, também, com 
indicações seguras de localização, de modo a evitar que esses 
candidatos venham a ser prejudicados. 
5.12. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo 
adicional para realização da prova, deverá requerê-lo no ato da 
inscrição, com justificativa acompanhada de parecer emitido por 
especialista da área de sua deficiência. 
5.13. O candidato será submetido, quando convocado, à Perícia 
Médica realizada por junta oficial de médicos a ser indicada pela 
Prefeitura Municipal de Careaçu/MG, sem ônus para o mesmo, que 
terá decisão terminativa sobre a aptidão do candidato ao cargo a que 
concorre considerando o grau de deficiência. 
5.14. O candidato que, após avaliação médica, não for considerado 
portador de deficiência nos termos da legislação vigente, permanecerá 
somente na lista geral de classificação do cargo para o qual se 
inscreveu. 
6. DO PROCESSO SELETIVO 
6.1. O processo seletivo constará de, Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha, de caráter eliminatório, segmentada em 3 (três) partes e 
estruturada conforme discriminação abaixo: 
1ª Parte 
- Para todos os níveis de escolaridade - Conhecimentos de Português: 
10 (dez) questões com 04 (quatro) opções de resposta, no valor de 2 
(dois) pontos por questão. 
2ª Parte 
- Para os níveis de escolaridade ALFABETIZADO, ENSINO 
FUNDAMENTAL COMPLETO e ENSINO MÉDIO COMPLETO(Auxiliar 
Administrativo, Contador) - Conhecimentos de Matemática: 10 (dez) 



questões com 04 (quatro) opções de resposta, no valor de 2 (dois) 
pontos por questão. 
- Para os níveis de escolaridade ENSINO MÉDIO 
COMPLETO(Vigilante Epidemiológico, Vigilante Sanitário, Técnico(a) 
de Enfermagem) e ENSINO SUPERIOR(Enfermeiro(a) e Psicólogo) - 
Conhecimentos de Saúde Pública: 10 (dez) questões com 04 (quatro) 
opções de resposta, no valor de 2 (dois) pontos por questão. 
- Para os níveis de escolaridade ENSINO MÉDIO 
COMPLETO(Berçarista, Auxiliar de Secretaria Escolar) ENSINO 
SUPERIOR(Professor(a), Professor(a) de Educação Física, 
Pedagogo(a)) - Conhecimentos Gerais: 10 (dez) questões com 04 
(quatro) opções de resposta, no valor de 2 (dois) pontos por questão. 
3ª Parte 
- Para os níveis de escolaridade ENSINO SUPERIOR (Professor(a) de 
Educação Física, Professor(a) e Pedagogo)- Conhecimentos 
Didática/Específico: 20 (vinte) questões com 04 (quatro) opções de 
resposta, no valor de 3 (três) pontos por questão. 
- Para os níveis de escolaridade ALFABETIZADO, ENSINO 
FUNDAMENTAL COMPLETO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E 
ENSINO SUPERIOR (Enfermeiro, Psicólogo) - Conhecimentos 
Específicos: 20 (vinte) questões com 04 (quatro) opções de resposta, 
no valor de 3 (três) pontos por questão. 
6.1.1. A Prova terá duração máxima de 03 (três) horas, sendo 
considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 50% 
(cinqüenta por cento) dos pontos e não zerar em nenhuma das 
matérias / disciplinas que a compõem. 
6.1.2. O conteúdo de todas as provas e os respectivos programas 
constituem o Anexo II deste Edital. 
6.2. DA PROVA PRÁTICA 
6.2.1. Somente se submeterão à Prova Prática os candidatos ao cargo 
de: MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINA, em data e local a ser 
divulgado pela Comissão de Concurso, oportunidade em que serão 
convocados candidatos aprovados na Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha. A Prova Prática será realizada por pessoas legalmente 
habilitadas perante o Órgão de Trânsito Estadual sob o 
acompanhamento da Comissão de Concurso. 
6.2.2. Para realização da Prova Prática, o candidato deverá 
apresentar-se munido de documento de identidade no seu original e 
também portar a Carteira Nacional de Habilitação categoria: "D", 



dentro do prazo de validade fazendo uso de óculos (ou lentes de 
contato), quando houver a exigência na CNH. 
6.2.3. A Prova Prática destina-se a avaliar a experiência prévia do 
candidato e sua adequabilidade na execução das tarefas típicas do 
cargo. 
6.2.4. A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos 
conhecimentos e habilidades na prática do volante objetivando apenas 
declarar aptidão ou inaptidão do candidato para o exercício do cargo, 
sendo que o candidato considerado inapto será desclassificado do 
concurso independentemente da pontuação obtida na Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha. 
6.2.5. Não haverá divulgação da relação dos candidatos reprovados 
na Prova Prática. 
6.2.6. A data e local para a realização da Prova Prática serão 
divulgadas quando da publicação da Relação dos Candidatos 
Aprovados. 
6.2.7. Serão convocados para a prestação da Prova Prática, os 
candidatos melhor habilitados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, 
correspondentes ao dobro do número de vagas, de acordo com o 
Cargo constante do Anexo I, já utilizados os mesmos critérios de 
desempate descritos no item 8.2 do Edital. 

CARGO QUANTIDADE DE CANDIDATOS CONVOCADOS 
PARA A PROVA PRÁTICA 

Motorista 06 

Operador de 
Máquina 02 

7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
7.1. As provas serão realizadas no dia 25 de Maio de 2008 no 
seguinte local: 
- Escola Municipal Comendador Antônio Florêncio Nogueira - Avenida: 
Saturnino de Faria, 75 - Centro - CareaçuMG. 
- Horário: 09:00 às 12:00 horas; Os portões serão fechados 
impreterivelmente às 08:30 horas. 
7.2. O candidato deverá acompanhar todas as retificações que 
possam vir a ocorrer no edital pelo site www.sespconcursos.com.br, 
ou pelo jornal de circulação do município. 
7.3. Em hipótese alguma o candidato poderá fazer prova fora da data, 
do horário estabelecido para o fechamento dos portões, do local pré-



determinado, no município de CAREAÇU-MG, salvo o previsto no item 
7.24. 
7.4. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto, 
trazendo lápis, borracha, caneta esferográfica azul ou preta, 
documento de identidade, comprovante de inscrição e comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição. 
7.5. Não haverá tolerância no horário estabelecido no Protocolo de 
Inscrição para o início das provas. 
7.6. O ingresso do candidato na sala onde se realizará a prova só será 
permitido no horário estabelecido, com a apresentação do Protocolo 
de Inscrição, juntamente com o documento de identidade apresentado 
no ato da inscrição. 
7.7. O candidato, após ter assinado a lista de presença, não poderá 
ausentar-se do local de realização da sua prova, sem 
acompanhamento do fiscal. 
7.8. Em caso de perda ou roubo do Protocolo de Inscrição, o 
candidato deverá procurar a Coordenação. 
7.9. Não será permitida a entrada de pessoas alheias, em hipótese 
alguma, no estabelecimento após o fechamento dos portões. 
7.10. Será excluído do concurso o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido para realização da prova; 
b) não apresentar o documento que bem o identifique; (em caso de 
perda ou roubo do documento, o candidato deverá apresentar o 
Boletim de Ocorrência Policial); 
c) ausentar-se do recinto da prova sem permissão ou praticar ato de 
incorreção ou descortesia para com qualquer examinador, executor e 
seus auxiliares incumbidos da realização das provas; 
d) utilizar-se de um ou mais meios previstos no item 7.11; 
e) comunicar-se verbal, escrita ou gestual com outro candidato; 
f) quebrar o sigilo da prova mediante qualquer sinal que possibilite a 
identificação; 
g) ausentar-se do local de prova, sem o acompanhamento do Fiscal 
de Prova; 
h) utilizar-se de processos ilícitos na realização da prova, se 
comprovado posteriormente, mediante análise, por meio eletrônico, 
estatístico, mecânico, visual ou grafotécnico; 
i) usar telefone celular nas dependências dos locais de prova; 
j) portar armas; 
k) perturbar, de qualquer modo a ordem dos trabalhos; 



l) permanecer no local após a conclusão e entrega da prova. 
7.11. Durante as provas é proibido qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, a utilização de livros, códigos, 
manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras (também 
em relógios) e agendas eletrônicas ou similares, pagers, telefone 
celulares, BIP, walkman, gravador, canetas eletrônicas, controle de 
carros ou qualquer outro receptor de mensagem. 
7.12. Os objetos de uso pessoal, (incluindo telefones celulares que 
deverão estar previamente identificados e desligados) serão colocados 
em local indicado pelo Fiscal de Prova e retirados somente após a 
entrega do Cartão de Respostas. 
7.13. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair 
juntos. 
7.14. Na realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, não será 
permitido esclarecimento sobre enunciado das questões ou modo de 
resolvê-las. 
7.15. O candidato deverá preencher o Cartão de Respostas, cobrindo 
inteiramente com caneta esferográfica, tinta azul ou preta, o espaço 
correspondente à alternativa escolhida. O Cartão de Respostas será o 
único documento válido para efeito de correção da prova. 
7.16. Em nenhuma hipótese haverá substituição do Cartão de 
Respostas por erro do candidato. 
7.17. O candidato deverá devolver, obrigatoriamente ao Fiscal de 
Prova, o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado, 
após a conclusão. 
7.18. Não serão atribuídos pontos às questões divergentes do 
gabarito, que apresentarem rasura, duplicidade de resposta, (mesmo 
que uma delas esteja correta), ou que estiverem em branco. 
7.19. A avaliação das provas será por sistema eletrônico de 
processamento de dados, consideradas exclusivamente, as respostas 
transferidas para o Cartão de Respostas. 
7.20. A duração da prova será de 03 (três) horas, sendo permitida a 
saída dos candidatos da sala somente após 30 (trinta) minutos do seu 
início. 
7.21. O Gabarito para conferência do desempenho dos candidatos 
será publicado pela Comissão de Concurso, até o 2° (segundo) dia útil 
após a realização da respectiva prova, na sede da Prefeitura Municipal 
e pelo site: www.sespconcursos.com.br 
7.22. Não será permitida a entrada de candidatos após o início da 
prova. 



7.23. Não haverá segunda chamada da prova, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
7.24. O candidato que comprovar a necessidade de fazer prova fora 
do local determinado no Requerimento de Inscrição, deverá formalizar 
o pedido, no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas antes da 
realização da mesma à Comissão de Concurso. 
7.25. Não haverá revisão de provas ou vistas das mesmas salvo o 
previsto no item 9.1 alínea "a" deste Edital. 
7.26. Não haverá prova em condições especiais, exceto para o 
candidato que se enquadrar no item 5.9, 5.12 e 7.24 deste Edital. 
7.27. Não será permitido, em nenhuma hipótese, o ingresso ou a 
permanência de pessoas estranhas ao processo seletivo no 
estabelecimento de aplicação das provas. 
8. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 
8.1. A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos na 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha, com os seguintes critérios : 
- Maior nota na Prova de Português; 
- Maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos (se existente); 
- Maior nota na Prova de Matemática (se existente); 
8.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada 
preferência para efeito de classificação, sucessivamente, ao candidato 
que: 
8.2.1. For mais idoso (Lei Federal n° 10.741 de 01/10/2003, Artigo 27, 
Parágrafo Único). 
9. DOS RECURSOS 
9.1. Caberá recurso, perante a Comissão de Concurso: 
a) Contra qualquer questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, 
desde que devidamente fundamentado e identificado, dentro de 02 
(dois) dias úteis, a contar da publicação do Gabarito no Quadro de 
Aviso na sede da Prefeitura Municipal, observado sempre um recurso 
para cada questão de prova impugnada. 
b) Contra erros ou omissões na nota da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha, dentro de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da 
Relação dos Candidatos Aprovados, no Quadro de Aviso na sede da 
Prefeitura Municipal. 
9.2. O recurso deverá ser individual com a indicação precisa daquilo 
em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente 
fundamentado. Consta Modelo de Recurso no Site 
www.sespconcursos.com.br. 



9.3. Será indeferido, liminarmente o pedido de recurso não 
fundamentado ou intempestivo, ou não subscrito pelo próprio 
candidato. 
9.4. O início e o término do prazo de apresentação de recurso 
somente ocorrerão nos dias em que houver expediente nas 
Repartições Públicas Municipais. 
9.5. O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter dados que 
informem sobre a identidade do recorrente, número de inscrição e o 
cargo para o qual se inscreveu, bem como seu endereço completo. 
9.6. Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de 
Careaçu - MG, localizada à Avenida Saturnino de Faria, n° 140 - 
Centro - Careaçu - MG, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 
13:00 às 17:00 horas, no prazo estabelecido no item 9.1. 
9.7. Será rejeitado liminarmente o recurso protocolizado fora do prazo 
ou não fundamentado e o que interposto por fac-símile, telex, 
telegrama, infemef, como também o que não contiver dados 
necessários à identificação do candidato. 
9.8. Se, do exame do recurso, resultar anulação de questão os pontos 
correspondentes a esta serão atribuídos a todos os candidatos, 
independente de terem ou não recorrido, não cabendo recurso da 
decisão da Banca Examinadora. 
9.9. Se houver alteração do Gabarito Oficial, por força de 
impugnações, as provas serão recorrigidas de acordo com o novo 
Gabarito e haverá nova classificação. 
9.10. Para contagem do prazo para interposição de recurso, excluir-
se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, desde que 
coincidente com o dia de funcionamento normal das repartições 
públicas municipais. 
9.11.0 prazo previsto para interposição de recurso é preclusivo e 
comum a todos os candidatos. 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. O prazo de validade do concurso é de 02 (dois) anos, a contar 
da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma vez, por 
igual período, a juízo do Executivo Municipal. 
10.2. A Inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita 
aceitação das regras e condições estabelecidas neste Edital, das 
quais ele não poderá alegar desconhecimento. 
10.3. A aprovação em concurso não cria direito à nomeação, mas 
essa, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação dos candidatos. 



10.4. A habilitação no processo seletivo público não assegurará ao 
candidato o direito a nomeação, revelando-se apenas na expectativa 
de ser admitido, ficando a concretização deste ato administrativo, 
condicionada a observância das disposições legais pertinentes e, 
sobretudo ao interesse e conveniência da Prefeitura Municipal e de 
acordo com as disposições orçamentárias em todos os casos. 
10.5. A classificação final será publicada constando à soma das notas 
de todas as provas. 
10.6. Em nenhuma hipótese haverá justificativa para os candidatos 
pelo não cumprimento dos prazos determinados, nem serão aceitos 
documentos após as datas estabelecidas. 
10.7. Independentemente de sua aprovação/classificação neste 
Concurso Público, não será admitido candidato ex-servidor da 
Prefeitura Municipal de Careaçu-MG que tenha sido demitido por justa 
causa ou exonerado a bem do serviço público. 
10.8. Todas as publicações referentes a este concurso serão feitas no 
Quadro de Aviso na sede da Prefeitura Municipal e no site: 
www.sespconcursos.com.br. 
10.9. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de 
todos os atos publicados referentes a esse concurso. 
10.10. O candidato aprovado deverá apresentar, quando convocado, 
para nomeação os seguintes documentos: 
a) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou da Certidão de 
Casamento. 
b) Original e fotocópia do CPF próprio. 
c) Original e fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante de 
votação na última eleição, dos dois turnos quando houver, ou certidão 
de quitação com a Justiça Eleitoral. 
d) Original e fotocópia do certificado de reservista, se do sexo 
masculino. 
e) Original e fotocópia da Carteira de Identidade, ou do documento 
único equivalente, de valor legal. 
f) Fotocópia da CTPS (parte da foto e identificação). 
g) Original e fotocópia do comprovante de residência atualizado. 
h) Laudo médico elaborado por profissional credenciado pelo 
Município que, após análise dos exames abaixo solicitados e do 
exame clínico, ateste a aptidão física e mental para o exercício do 
cargo. 
i) Raio X de tórax PA e perfil. 
j) Hemograma completo. 



k) Grupo Sanguíneo (RH e ABO). 
1) Urina rotina. 
m) Gama GT. 
n) Glicemia de jejum. 
o) Outros exames, se necessário, ficam a critério da junta médica 
indicada pela Prefeitura Municipal de CAREAÇU/MG. 
p) Fotocópia do Certificado de Conclusão do Curso e Registro 
Profissional correspondente ao cargo a que concorre. 
q) Comprovante de regular inscrição no Órgão de classe respectivo, 
quando do exercício da atividade profissional do candidato o exigir. 
r) 02 (duas) fotografias 3X4, recente. 
10.11. O candidato aprovado compromete-se a manter seu endereço 
atualizado, por meios de correspondência dirigida ao Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Careaçu - MG. São de 
inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não 
atualização do mesmo. 
10.12. A entidade executora deste concurso não expedirá, a favor do 
candidato, qualquer tipo de declaração ou atestado que se reporte à 
sua classificação, bem como atestados, cópias de documentos, 
certificados ou certidões relativas às notas de candidatos. 
10.13. A Prefeitura Municipal de Careaçu/MG expedirá, a favor do 
candidato classificado, tão somente declaração ou atestado que se 
reporte à sua classificação, quando por ele solicitado. 
10.14. A Prefeitura Municipal de CareaçulMG e a entidade executora 
deste concurso, não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos 
ou apostilas referentes ao concurso, ou por quaisquer informações 
que estejam em desacordo com este Edital. 
10.15. O candidato que por qualquer motivo não comparecer em 
tempo hábil, ou não apresentar a documentação completa, perderá 
automaticamente o direito a nomeação. 
10.16. A publicação dos aprovados será de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Careaçu - MG. 
10.17. A homologação do concurso a que se refere este Edital é de 
competência do Legislativo Municipal. 
10.18. Após a homologação do concurso, todas as informações a ele 
relativas, serão dadas aos interessados pela Prefeitura Municipal de 
Careaçu - MG. 
10.19. Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão 
de Concurso, ouvido a entidade responsável pela execução do 
concurso. 



Careaçu - MG, 22 de Abril de 2008 
TOVAR DOS SANTOS BARROSO 
PREFEITO MUNICIPAL 
ANEXO I 
CARGO, ESCOLARIDADE, VAGAS, SALÁRIO, JORNADA DE 
TRABALHO E VALOR DA INSCRIÇÃO, 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO 

CARGO VAGAS 
Vagas 

Portadores 
Deficiência 

REMUNERAÇÃO 
INICIAL 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

Gari 05 00 R$ 415,00 R$ 25,00 44 Horas 
Semanais 

Pedreiro 02 00 R$ 677,71 R$ 41,00 44 Horas 
Semanais 

Operador(a) 
de máquina 01 00 R$ 908,19 R$ 54,00 44 Horas 

Semanais 

Operário(a) 06 00 R$ 505,81 R$ 38,00 44 Horas 
Semanais 

Jardineiro(a) 01 00 R$ 505,81 R$ 30,00 44 Horas 
Semanais 

  
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGO VAGAS 
Vagas 

Portadores 
Deficiência 

REMUNERAÇÃO 
INICIAL 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

Motorista 03 00 R$ 585,46 R$ 35,00 44 Horas 
Semanais 

Auxiliar 
de 
Serviços 
Gerais 

03 00 R$ 416,13 R$ 25,00 44 Horas 
Semanais 

  
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 

CARGO VAGAS 
Vagas 

Portadores 
Deficiência 

REMUNERAÇÃO 
INICIAL 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 



Vigilante 
Sanitário 

01 00 R$ 491,44 R$ 29,00 40 Horas 
Semanais 

Vigilante 
Epidemiológico 01 00 R$ 491,44 R$ 29,00 40 Horas 

Semanais 

Auxiliar 
Administrativo 02 00 R$ 416,13 R$ 25,00 44 Horas 

Semanais 

Berçarista 03 00 R$ 443,16 R$ 27,00 44 Horas 
Semanais 

  
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO - MOD. 

MAGISTÉRIO 

CARGO VAGAS 
Vagas 

Portadores 
Deficiência 

REMUNERAÇÃO 
INICIAL 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

Auxiliar 
de 
Secretaria 
Escolar 

02 00 R$ 562,14 R$ 34,00 30 Horas 
Semanais 

  
  

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO - REGISTRO 
ORDEM DE CLASSE 

CARGO VAGAS 
Vagas 

Portadores 
Deficiência 

REMUNERAÇÃO 
INICIAL 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

Técnico(a) 
de 
Enfermagem 

01 00 R$ 488,56 R$ 29,00 40 Horas 
Semanais 

Contador 01 00 R$ 1.419,76 R$ 85,00 40 Horas 
Semanais 

  
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR - REGISTRO ORDEM DE 

CLASSE 

CARGO VAGAS 
Vagas 

Portadores 
Deficiência 

REMUNERAÇÃO 
INICIAL 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 



Enfermeiro(a) 01 00 R$ 1.305,91 R$ 78,00 30 Horas 
Semanais 

Psicólogo(a) 01 00 R$ 897,71 R$ 54,00 20 Horas 
Semanais 

Professor(a) 
de Educação 
Física 

01 00 R$ 730,76 R$ 44,00 25 Horas 
Semanais 

Pedagogo(a) 01 00 R$ 758,88 R$ 46,00 30 Horas 
Semanais 

Professor(a) 02 00 R$ 562,14 R$ 34,00 25 Horas 
Semanais 

ANEXO II  
PROGRAMAS DAS PROVAS 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS 
Interpretação de Texto; Alfabeto; Sílaba; Encontro Vocálico; Encontro 
Consonantal; Sílaba Tônica; Substantivo, Coletivo, Acentuação; 
Sinônimos e Antônimos; Frase, Tipos de Frase; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; 
Verbos, Tempos do Verbo; Sujeito e Predicado. E outros livros 
didáticos que abrangem o programa proposto. 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 
Conjuntos; Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de 
Numeração; Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão de Números 
Naturais; Números Racionais; Operações com Frações de Mesmo 
Denominador; Números Decimais; Sistema Monetário, Medidas de 
Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo; Perímetro. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos Inerentes ao Cargo. 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO. 
Gari: 
Executar a limpeza das vias, praças e logradouros públicos, por meio 
de varrição, colaborando para a manutenção da ordem e limpeza dos 
mesmos. Zelar pelo uso adequada e conservação dos materiais e 
ferramentas de trabalho, limpando-os e guardando- os em lugar 
apropriado, para mantê-las em condições de uso. Executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Pedreiro: 



Executar trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila 
ou concreto, em camadas superpostas rejuntando-os e fixando-os com 
argamassa para levantar muros, paredes, colocando. pisos,azulejos e 
outros similares. Verificar as características da obra, examinando 
plantas e outras especificações da construção, para selecionar o 
material e estabelecer as operações a executar. Ajustar a. pedra ou 
tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e medida ao lugar onde será 
colocado, utilizando martelo e talhadeira, para possibilitar o 
assentamento do material em questão. Misturar areia, cimento e água, 
dosando esse materiais nas quantidades convenientes, para obter a 
argamassa a ser empregada no assentamento de pedras e tijolos. 
Assentar tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras, 
seguindo os desenhos, para levantar paredes, vigas, pilares, degraus 
de escadas e outras partes da construção; Construir base de concreto 
e/ou outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar 
a instalação de máquinas, postes ,da rede elétrica e para outros fins. 
Executar serviços de acabamento em geral, tais como colocação de 
telhas, revestimento de pavimentos ou paredes com ladrilhos e 
azulejos, instalação de rodapés, verificando material e ferramentas 
necessárias para a execução dos trabalhos. Executar trabalhos de 
manutenção corretiva de prédios, calçadas e estrutura semelhantes, 
reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras peças, 
chumbando as bases danificadas, para reconstituir essas estruturas. 
Rebocar as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, 
cimento e areia e atentando para o prumo e nivelamento das mesmas, 
para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos. Executar 
instalação de rede elétrica e hidráulica. Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato 
Operador de Máquina: 
Operar máquinas da construção civil, conduzindo-as e operando seus 
comandos, para escavar, nivelar,aplainar e compactar terra e 
materiais similares, preparar concreto e colocar capeamento de asfalto 
e concreto nas estradas e outros, auxiliando na execução da obra 
pública. Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e 
ferramentas que utiliza na execução de suas tarefas. Operar máquinas 
montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou 
caçamba, para. escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e 
materiais análogos. Operar equipamento de dragagem para 
aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho. 
Operar máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de 



queda livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, 
em terreno seco ou submerso. Operar máquinas providas de lâminas 
para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e outras 
obras. Operar máquinas providas de rolos compressores, para 
compactar e aplainar os materiais utilizados na construção de 
estradas. Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de 
betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la segundo as 
necessidades do trabalho. Movimentar a máquina, acionando seus 
pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim 
como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar" 
carregar, levantar,descarregar material, mover pedra, terra e materiais 
similares. Executar superfície serviços de terraplanagem,tais como 
remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de 
barrancos, acabamentos e outros. Providenciar o abastecimento de 
combustível água e lubrificantes nas máquinas sob sua 
responsabilidade. Conduzir a máquina, acionando o motor e 
manipulando os dispositivos, para posicioná-la, segundo as 
necessidades de trabalho. Executar as tarefas relativas a verter, em 
caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para 
o transporte dos mesmas. Efetuar serviços de manutenção de 
máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos 
reparos, para assegurar seu bom funcionamento. Executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Operário(a): 
Executar tarefas simples na construção civil, escavando valas, 
transportando e misturando materiais e trabalhando na montagem e 
desmontagem de armações, para auxiliar a edificação e a reforma de 
prédios, estradas, pontes e outras obras. Descarregar, transportar e 
disponibilizar materiais e ferramentas para os profissionais que está 
auxiliando. Pavimentar solos de estradas, ruas e obras similares e 
colocar guias e sarjetas para facilitar o sistema viário e o escoamento 
de águas pluviais. Zelar pela conservação das ferramentas, materiais 
e. equipamentos de trabalho limpando-os e. recolhendo-os em local 
adequado para seu correto uso. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
Jardineiro: 
Preparar, plantar, tratar, adubar e podar jardins, árvores folhagens, 
flores, mantendo-os limpos. Executar tarefas de capinação, varrição, 
limpeza dos jardins, gramados e similares, colaborando para a 
manutenção da ordem e limpeza dos mesmos. Zelar pelo uso 



adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, 
limpando-os e guardando-os em lugar apropriado, para mantê-los em 
condições de uso. Executar outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS 
TEXTO: Interpretação de texto informativo ou literário. FONÉTICA: 
fonema e letra; classificação dos fonemas (vogais, semivogais e 
consoantes); encontros vocálicos; encontros consonantais; dígrafos; 
sílabas; tonicidade das sílabas. ORTOGRAFIA: Emprego das letras 
maiúsculas e minúsculas; acentuação gráfica; representação das 
unidades de medida; emprego do hífen. MORFOLOGIA: Famílias de 
palavras; afixos; processos de formação de palavras; reconhecimento, 
emprego, flexões e classificações das classes gramaticais. SINTAXE: 
A estrutura da oração (classificação e emprego dos termos); a 
estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); 
emprego dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a 
ocorrência da crase, concordância verbal e nominal. 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 
Conjuntos; Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de 
Numeração; Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão de Números 
Naturais; Números Racionais; Operações com Frações de Mesmo 
Denominador; Números Decimais; Sistema Monetário, Medidas de 
Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo; Perímetro. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos Inerentes ao Cargo. 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO. 
Motorista: 
Inspecionar o veiculo, verificando o estado dos pneus, os níveis de 
combustível, água e óleo do cárter, testar freios parte elétrica, para 
certificar-se de suas condições de funcionamento. Verificar os 
itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a 
sinalização, visando' o cumprimento das normas estabelecidas. Dirigir 
o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo 
itinerários estabelecidos, para conduzir os passageiros dos locais de 
origem para os locais de destino. Zelar pelo bom andamento da 
viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de 
qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, 
transeuntes e outros veículos. Providenciar os serviços de 
manutenção do veículo e lubrificação, comunicando falhas e 



solicitando reparos, para assegurar seu perfeito estado. Recolher o 
veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da 
prefeitura para permitir sua manutenção e abastecimento. Manter a 
limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
Auxiliar de Serviços Gerais: 
Executar serviços em diversas áreas da organização, exercendo 
tarefas de limpeza e manutenção. Preparar e distribuir refeições, 
selecionando os ingredientes necessário, observando a higiene e a 
conservação dos mesmos para atender aos cardápios estabelecidos. 
Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no 
preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para 
deixá-los em condição de uso. Receber e armazenar produtos, 
observando a data de validade e qualidade dos gêneros alimentícios e 
de limpeza, bem como a adequação do local reservado a estocagem. 
Zelar pela limpeza e higienização dos prédios públicos. Executar 
outras atividades correlatas determinadas pelo superior. 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
(Vigilante Sanitário e Vigilante Epidemiológico) 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS 
1 - Compreensão de texto literário ou informativo. 2 - Conhecimentos 
Lingüísticos: Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, 
dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, 
formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego 
das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de 
pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período 
composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, 
ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e 
antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA 
Normas operacionais de assistência à saúde. Políticas de 
descentralização e atenção primária à saúde. Epidemiologia. 
Prevenção de doenças. Reforma sanitária e modelos assistenciais de 
saúde. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Doenças de notificação compulsória. Programa Nacional 
de Humanização e Assistência Hospitalar. Organização dos serviços 
de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, 
controle social. Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Endemias/epidemias: situação 



atual, medidas de controle e tratamento. Planejamento e programação 
local de saúde. Distritos sanitários e enfoque estratégico. O significado 
de humanizar. Legislação e Normatização complementar do SUS - Lei 
Orgânica de Saúde - (Lei n° 8080 / 90) e Lei de Gestão de 
Financiamento do SUS - (Lei n° 8.142 / 90). Normas operacionais 
básicas do SUS. Epidemiologia enfocando a prevenção. Epidemiologia 
e política de saúde. A epidemiologia na administração de serviços de 
saúde. Medidas epidemiológicas. Identificação de problemas e 
determinação de prioridades. Epidemiologia descritiva. Demografia, 
mercadologia, epidemiologia e administração. Marketing e 
epidemiologia. Epidemiologia e saúde ambiental. O futuro da 
epidemiologia na administração da saúde. A crise da saúde e reformas 
do setor. Riscos da prática médica. O sistema único de saúde: um 
processo social em construção. A racionalização do sistema único de 
saúde. Um novo paradigma sanitário: a produção social da saúde. 
Mudanças em condicionantes da saúde. Evolução da agenda 
tradicional da saúde pública. O comportamento da nova agenda da 
saúde pública. A evolução do país e suas doenças: síntese, hipóteses 
e implicações. O Programa de Saúde da Família. Municipalização da 
saúde. Educação em saúde. A Constituição Federal de 1988: da 
saúde, diretrizes e bases da implantação do SUS. Portaria n°. 399/GM 
de 22/02/06 - Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS e Aprova 
as Diretrizes Operacionais. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos Inerentes ao Cargo. 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO. 
Vigilante Sanitário: 
Realizar o controle de zoonoses, através do exame clínico de animais 
suspeitos de serem portadores e/ou transmissores de doenças e 
outros animais ou pessoas. Promover e participar de palestras e 
cursos específicos. sobre alimentos e zoonozes. Aparelhar a equipe 
fiscal para melhor atuação.Definir planos e metas de trabalho. Atuar 
na fiscalização, podendo lavrar autos específicos. Orientar 
corretamente a população quanto aos riscos e à prevenção de 
procedimentos que comprometem a saúde coletiva. Inspecionar 
estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais. Lavrar autos 
específicos de notificação preliminar, auto de infração e multa, 
apreensão e inutilização de alimentos, auto de colheita de amostras, 
interdição temporária e definitiva de estabelecimentos e processo 
fiscal. Participar de campanhas de vacinação e orientação de 



educação sanitária. Atendimento de denúncias a respeito de fator ou 
infrigência de normas relativas à saúde. Zelar pelo cumprimento das 
medidas constituídas no Código de Vigilância Sanitária Municipal. 
Executar outras atividades afins estabelecidas na legislação vigente. 
Vigilante Epidemiológico: 
Realizar e desenvolver atividades que envolvam os programas de 
vigilância epidemiológica, meio ambiente, captação e distribuição de 
água. Fiscalizar estabelecimentos comerciais dos quais são exigidos 
alvarás de saúde, verificando e orientando sobre as condições físicas 
e higiênico-sanitárias eliminação de criadouros tendo como método de 
primeira escolha o controle mecânico (remoção, destruição, vedação, 
etc.). Executar o tratamento focal e periofocal como medida 
complementar ao controle mecânico. Controlar a qualidade dos 
efluentes das indústrias. Registrar as ocorrências e informações de 
acordo com as orientações do Sistema Único de Saúde. Coletar 
amostras de água, fiscalizar e/ou aplicar produto biológico em 
córregos e arroios. Orientar a população, inclusive com campanhas 
comunitárias, com relação ao combate e aos meios de evitar a 
proliferação dos vetores. Investigar casos de zoonoses e orientar a 
comunidade quanto ao controle e prevenção das mesmas, efetuar o 
controle sanitário do ambiente. Verificar higiene e conforto ambiental 
da população. Executar outras tarefas correlatas determinadas pela 
administração. 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
(Auxiliar Administrativo) 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS 
1 - Compreensão de texto literário ou informativo. 2 - Conhecimentos 
Lingüísticos: Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, 
dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, 
formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego 
das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de 
pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período 
composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, 
ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e 
antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 
Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função 
polinominal do 1° e 2° grau; Função modular; Função exponencial; 
Função logarítima; Progressões aritméticas e geométricas; Matrizes; 
Determinantes; Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de 



Newton; Conjuntos de números complexos; Polinômios; Trigonometria 
- Aplicação no triangulo retângulo, Funções circulares, Relações e 
identidades trigonométricas, Transformações trigonométricas; 
Equações trigonométricas; Inequação trigonométricas; Relações de 
triângulos quaisquer. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos Inerentes ao Cargo. 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO. 
Auxiliar Administrativo: 
Prestar assistência à unidade de atuação, emitindo pareceres, bem 
como controla os serviços gerais de escritório, compatibilizando os 
programas administrativos com as demais medidas. Elaborar 
pareceres sobre assuntos de sua unidade, coletando e analisando 
dados, para colaborar no trabalho técnico e administrativo. Coordenar 
e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando 
os documentos, para garantir os resultados da unidade. Coordenar e 
acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da 
legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos e planos de organização dos serviços 
administrativo, compondo fluxograma, organogramas e demais 
esquemas gráficos para garantir maior produtividade e eficiência dos 
serviços. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
(Berçarista) 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS 
1 - Compreensão de texto literário ou informativo. 2 - Conhecimentos 
Lingüísticos: Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, 
dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, 
formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego 
das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de 
pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período 
composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, 
ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e 
antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Questões versando sobre conhecimentos da atualidade municipal, 
estadual, federal e internacional, nas áreas política, social, econômica, 
histórica e cultural. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



Conhecimentos Inerentes ao Cargo. 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO. 
Berçarista: 
Organizar e promover as atividades educativas na creche municipal, 
com crianças de O a 2 anos, promovendo atividades recreativas de 
acordo com as indicações para cada idade, visando o 
desenvolvimento educacional e social das crianças. Oferecer as 
crianças cuidados necessários, mantendo-as em estado de higiene e 
alimentadas, durante o período de permanência na creche municipal. 
Informar ao superior imediato as alterações de comportamento do 
estado geral das crianças, para que este avalie e tome as providências 
cabíveis. Manter em ordem e limpos os materiais e brinquedos 
educativos utilizados com as crianças. Organizar os materiais e 
objetos pessoais das crianças. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas por seu superior imediato 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO - MOD. 
MAGISTÉRIO 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS 
1 - Compreensão de texto literário ou informativo. 2 - Conhecimentos 
Lingüísticos: Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, 
dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, 
formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego 
das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de 
pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período 
composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, 
ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e 
antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Questões versando sobre conhecimentos da atualidade municipal, 
estadual, federal e internacional, nas áreas política, social, econômica, 
histórica e cultural. 
CONHECIMENTOS DE DIDÁTICA/ESPECÍFICO 
Didática: conceito, objeto de estudo. Didática instrumental X 
fundamental. A multidimensionalidade do processo ensino- 
aprendizagem. A importância da didática na formação do educador. A 
dimensão técnico-política da prática docente. Planejamento numa 
perspectiva crítica da educação. Planejamento participativo. 
Elementos do planejamento : objetivo, seleção de conteúdos, 
metodologia, recursos didáticos, relação professor-aluno, planos de 
trabalho, controle e avaliação de rendimento escolar. Concepções de 



aprendizagem; Projeto político Pedagógico e outros conhecimentos 
compatíveis com a natureza do cargo. Avaliação educacional nos 
processos de aprendizagem do aluno. 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO. 
Auxiliar de Secretaria Escolar: 
Organizar e manter atualizados os prontuários dos alunos, procedendo 
ao registro e escrituração relativos a vida escolar, bem como o que se 
refere a matrícula, freqüência e histórico escolar, para facilitar a 
identificação de aptidões, interesse e comportamento dos mesmos. 
Executar tarefas relativas a anotação, organização de documentos e 
outros serviços administrativos, procedendo de acordo com normas 
específicas, para agilizar o fluxo de trabalhos dentro da secretaria. 
Supervisionar e orientar os demais servidores na execução das 
atividades da secretaria como redigir correspondências, verificar a 
regularidade da documentação referente a transferência de alunos, 
registros de documentos, para assegurar o funcionamento eficiente da 
unidade. Elaborar propostas das necessidades de material 
permanente e de consumo, submetendo a aprovação do diretor, para 
atender as necessidades da unidade. Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO - REGISTRO ORDEM 
DE CLASSE 
(Técnico(a) de Enfermagem) 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS 
1 - Compreensão de texto literário ou informativo. 2 - Conhecimentos 
Lingüísticos: Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, 
dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, 
formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego 
das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de 
pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período 
composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, 
ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e 
antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA: 
Normas operacionais de assistência à saúde. Políticas de 
descentralização e atenção primária à saúde. Epidemiologia. 
Prevenção de doenças. Reforma sanitária e modelos assistenciais de 
saúde. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Doenças de notificação compulsória. Programa Nacional 
de Humanização e Assistência Hospitalar. Organização dos serviços 



de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, 
controle social. Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Endemias/epidemias: situação 
atual, medidas de controle e tratamento. Planejamento e programação 
local de saúde. Distritos sanitários e enfoque estratégico. O significado 
de humanizar. Legislação e Normatização complementar do SUS - Lei 
Orgânica de Saúde - (Lei n°. 8080 / 90) e Lei de Gestão de 
Financiamento do SUS - (Lei n°. 8.142 / 90). Normas operacionais 
básicas do SUS. Epidemiologia enfocando a prevenção. Epidemiologia 
e política de saúde. A epidemiologia na administração de serviços de 
saúde. Medidas epidemiológicas. Identificação de problemas e 
determinação de prioridades. Epidemiologia descritiva. Demografia, 
mercadologia, epidemiologia e administração. Marketing e 
epidemiologia. Epidemiologia e saúde ambiental. O futuro da 
epidemiologia na administração da saúde. A crise da saúde e reformas 
do setor. Riscos da prática médica. O sistema único de saúde: um 
processo social em construção. A racionalização do sistema único de 
saúde. Um novo paradigma sanitário: a produção social da saúde. 
Mudanças em condicionantes da saúde. Evolução da agenda 
tradicional da saúde pública. O comportamento da nova agenda da 
saúde pública. A evolução do país e suas doenças: síntese, hipóteses 
e implicações. O Programa de Saúde da Família. Municipalização da 
saúde. Educação em saúde. A Constituição Federal de 1988: da 
saúde, diretrizes e bases da implantação do SUS. Portaria n°. 399/GM 
de 22/02/06 - Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS e Aprova 
as Diretrizes Operacionais. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos Inerentes ao Cargo. 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO. 
Técnico(a) de Enfermagem: 
Auxiliar na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas 
necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser 
prestada pela equipe, no período de trabalho. Desenvolver programas 
de orientação às gestantes, às doenças transmissíveis e outras, 
desenvolvendo, com enfermeiro atividades de treinamento e 
reciclagem, para manter os padrões desejáveis de assistência aos 
pacientes. Participar de trabalhos com crianças desenvolvendo 
programa de suplementação alimentar, para prevenção da 
desnutrição. Executar diversas tarefas de enfermagem, como 
administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa, 



monitoração e aplicação de respiradores artificiais, prestação de 
cuidados de conforto, para proporcionar maior bem estar físico e 
mental aos pacientes. Preparar e esterilizar material e instrumental, 
ambientes e equipamentos, obedecendo normas e rotinas 
preestabelecidas, para a realização de exames, tratamentos e 
intervenções cirúrgicas. Controlar o consumo de medicamentos e 
demais materiais de enfermagem, verificando o estoque para solicitar 
o suprimento dos mesmos. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. Deve ter fineza no trato e 
cortesia no tratamento. 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO - REGISTRO ORDEM 
DE CLASSE 
(Contador(a)) 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS 
1 - Compreensão de texto literário ou informativo. 2 - Conhecimentos 
Lingüísticos: Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, 
dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, 
formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego 
das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de 
pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período 
composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, 
ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e 
antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 
Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função 
polinominal do 1° e 2° grau; Função modular; Função exponencial; 
Função logarítima; Progressões aritméticas e geométricas; Matrizes; 
Determinantes; Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de 
Newton; Conjuntos de números complexos; Polinômios; Trigonometria 
- Aplicação no triangulo retângulo, Funções circulares, Relações e 
identidades trigonométricas, Transformações trigonométricas; 
Equações trigonométricas; Inequação trigonométricas; Relações de 
triângulos quaisquer. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos Inerentes ao Cargo. 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO. 
Contador(a): 
Executar e, organizar trabalhos inerentes à contabilidade apurando os 
elementos necessários ao controle e apresentação da situação 
patrimonial, econômica e financeira da organização municipal. 



Executar e supervisionar a escrituração de livros contábeis, atentando 
para a transcrição correta de dados contidos nos documentos 
originais, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas. 
Examinar empenhos de despesas, verificando a classificação e a 
existência de recursos nas dotações orçamentárias, para apropriar 
custos de bens e serviços. Elaborar balancetes, balanços, prestações 
de contas e outros demonstrativos contábeis, aplicando as técnicas 
apropriadas para apresentar resultados parciais e totais da situação 
patrimonial, econômica e financeira ao Tribunal de Contas do Estado e 
a Câmara Municipal. Controlar os trabalhos de análise e conciliação 
de contas, conferindo os saldos, localizando e retificando possíveis 
erros para assegurar a correção das operações contábeis. Executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR - REGISTRO ORDEM DE 
CLASSE 
(Professor(a), Pedagogo(a) e Professor(a) de Educação física) 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS 
1 - Compreensão de texto literário ou informativo. 2 - Conhecimentos 
Lingüísticos: Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, 
dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, 
formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego 
das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de 
pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período 
composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, 
ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e 
antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Questões versando sobre conhecimentos da atualidade municipal, 
estadual, federal e internacional, nas áreas política, social, econômica, 
histórica e cultural. 
CONHECIMENTOS DE DIDÁTICA/ESPECÍFICO 
Didática: conceito, objeto de estudo. Didática instrumental X 
fundamental. A multidimensionalidade do processo ensino- 
aprendizagem. A importância da didática na formação do educador. A 
dimensão técnico-política da prática docente. Planejamento numa 
perspectiva crítica da educação. Planejamento participativo. 
Elementos do planejamento : objetivo, seleção de conteúdos, 
metodologia, recursos didáticos, relação professor-aluno, planos de 
trabalho, controle e avaliação de rendimento escolar. Concepções de 
aprendizagem; Projeto político Pedagógico e outros conhecimentos 



compatíveis com a natureza do cargo. Avaliação educacional nos 
processos de aprendizagem do aluno. 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO. 
Professor(a): 
Ministrar aulas nas séries iniciais do ensino fundamental e educação 
infantil visando a alfabetização e o desenvolvimento educacional do 
aluno. Elaborar o plano e aula, selecionando o assunto, material 
didático a ser utilizado, com base nos objetivos fixados, para obter 
melhor rendimento do ensino. Ministrar as aulas, transmitindo aos 
alunos conhecimentos do curso primário, aplicando testes, provas e 
outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades 
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o 
aproveitamento do aluno. Elaborar boletins de controle e relatórios, 
apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos 
alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que 
permite dar informações à diretoria da escola e aos pais. Organizar e 
promover solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para 
ativar o interesse dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
Professor(a) de Educação Física: 
Estudar as necessidades e a capacidade física dos alunos, atentando 
para a compleição orgânica dos mesmos, aplicando exercícios de 
verificação do tono respiratório e muscular ou examinando fichas 
médicas, para determinar um programa esportivo adequado. Elaborar 
o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de 
necessidades e capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a 
execução dessas atividades. Instruir os alunos sobre os exercícios e 
jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e 
instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhamento 
a execução dos mesmos alunos, para permitir o controle dessas 
atividades e avaliação dos seus resultados. Efetuar testes de 
avaliação física, cronometrando após cada série de exercícios e jogos 
executados pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções 
encontradas e outros dados importantes, para permitir o controle 
dessas atividades e avaliação dos seus resultados. Executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Deverá ter 
capacidade física, cortesia e trato no atendimento. 
Pedaqoqo(a): 



Planejar, coordenar e executar atividades técnico-pedagógicas, 
estabelecendo normas, para subsidiar as equipes dos 
estabelecimentos escolares. Realizar estudos e pesquisas 
relacionadas às atividades pedagógicas, utilizando documentações e 
fontes de informações, para ampliar e aperfeiçoar sua atuação. 
Planejar e organizar as atividades do corpo docente, distribuindo 
horários, número de horas/aula, determinando turmas que cada 
docente terá sob sua responsabilidade, para possibilitar o 
desenvolvimento educativo dentro da escola. Zelar pelo constante 
aperfeiçoamento do pessoal docente, levando-os a participar do 
programa de treinamento e reciclagem, para manter o processo 
educativo em um bom nível. Elaborar boletins de controle e relatórios 
sobre a situação do processo educativo, observando e intervindo na 
atuação professor-aluno, para manter um registro que permita dar as 
informações solicitadas. Promover e coordenar reuniões com pais, 
visando a integração escola-famíliacomunidade. Colaborar na fase de 
elaboração do currículo pleno da escola, opinando sobre suas 
implicações no processo de orientação educacional, para contribuir no 
planejamento do sistema de ensino. Avaliar os resultados das 
atividades pedagógicas, analisando conceitos emitidos sobre os 
alunos e problemas surgidos, para julgar a eficácia dos métodos 
aplicados. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR - REGISTRO ORDEM DE 
CLASSE 
(Enfermeiro(a) e Psicólogo) 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS 
1 - Compreensão de texto literário ou informativo. 2 - Conhecimentos 
Lingüísticos: Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, 
dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, 
formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego 
das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de 
pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período 
composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, 
ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e 
antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA: 
Normas operacionais de assistência à saúde. Políticas de 
descentralização e atenção primária à saúde. Epidemiologia. 
Prevenção de doenças. Reforma sanitária e modelos assistenciais de 



saúde. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Doenças de notificação compulsória. Programa Nacional 
de Humanização e Assistência Hospitalar. Organização dos serviços 
de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, 
controle social. Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Endemias/epidemias: situação 
atual, medidas de controle e tratamento. Planejamento e programação 
local de saúde. Distritos sanitários e enfoque estratégico. O significado 
de humanizar. Legislação e Normatização complementar do SUS - Lei 
Orgânica de Saúde - (Lei n°. 8080 / 90) e Lei de Gestão de 
Financiamento do SUS - (Lei n°. 8.142 / 90). Normas operacionais 
básicas do SUS. Epidemiologia enfocando a prevenção. Epidemiologia 
e política de saúde. A epidemiologia na administração de serviços de 
saúde. Medidas epidemiológicas. Identificação de problemas e 
determinação de prioridades. Epidemiologia descritiva. Demografia, 
mercadologia, epidemiologia e administração. Marketing e 
epidemiologia. Epidemiologia e saúde ambiental. O futuro da 
epidemiologia na administração da saúde. A crise da saúde e reformas 
do setor. Riscos da prática médica. O sistema único de saúde: um 
processo social em construção. A racionalização do sistema único de 
saúde. Um novo paradigma sanitário: a produção social da saúde. 
Mudanças em condicionantes da saúde. Evolução da agenda 
tradicional da saúde pública. O comportamento da nova agenda da 
saúde pública. A evolução do país e suas doenças: síntese, hipóteses 
e implicações. O Programa de Saúde da Família. Municipalização da 
saúde. Educação em saúde. A Constituição Federal de 1988: da 
saúde, diretrizes e bases da implantação do SUS. Portaria n°. 399/GM 
de 22/02/06 - Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS e Aprova 
as Diretrizes Operacionais. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos Inerentes ao Cargo. 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO. 
Enfermeiro(a): 
Executar serviços de enfermagem, empregando processo de rotina 
e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da 
saúde ou coletiva. Executar diversas tarefas de enfermagem como: 
administração de sangue e plasma, controle de pressão arterial, 
aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em 
prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem estar 
físico, mental e social aos pacientes. Prestar primeiros socorros no 



local de trabalho, em caso de acidentes ou doenças, fazendo curativos 
ou imobilização especiais, administrando medicamentos, para 
posterior atendimento médico. Supervisionar a equipe de enfermagem, 
treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, 
medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a 
prescrição do médico, para assegurar o tratamento ao paciente. 
Manter equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, 
verificando periodicamente seu funcionamento e providenciando sua 
substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado 
dos trabalhos de enfermagem. Supervisionar e manter salas, 
consultórios e demais dependências em condições de uso, 
assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões 
de segurança exigidos. Promover a integração da equipe como 
unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas 
que surgem, apresentando soluções através de diálogo como os 
funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes. Desenvolver o 
programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento 
familiar, às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância do 
pré-natal, etc. Efetuar trabalho com crianças para prevenção da 
desnutrição, desenvolvendo programas de suplementação alimentar. 
Executar programas de prevenção de doenças em adultos, 
identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão. 
Desenvolver o programa com adolescentes, trabalho de integração 
familiar, educação sexual, prevenção de drogas e etc. Executar a 
supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de 
equipamentos e materiais de consumo; fazer cumprir o planejamento e 
os projetos desenvolvidos no início do ano. Participar de reuniões de 
caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o 
aperfeiçoamento dos serviços prestados. Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Psicólogo: 
Prestar atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à 
unidade de saúde, visando o desenvolvimento psíquico, motor e social 
do indivíduo, em relação à sua integração a família e a sociedade. 
Prestar atendimento de saúde mental aos toxicômanos alcoólatras, 
organizando-os em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de 
terapia de grupo para solução dos seus problemas. Prestar 
atendimento psicológico na área educacional, visando o 
desenvolvimento psíquico, motor e social das crianças e adolescentes 
em relação a sua integração à escola e à família, para promover o seu 



ajustamento. Organizar e aplicar testes, provas e entrevistas, 
realizando sondagem de aptidões e capacidade profissional, 
objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior 
satisfação no trabalho. Executar as atividades relativas ao 
recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, 
realizando a identificação e análise de funções. Promover o 
ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se 
obter a sua auto-proteção. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 


