
 
 
          

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  0 0 1 / 2 0 0 8   /   E D I T A L  N º 0 1 / 2 0 0 8  
A Prefeitura Municipal de Ituiutaba torna público que realizará, através do Instituto Nacional de Educação Cetro – INEC, Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos 
para provimento de vagas de diversos cargos que integram o quadro de funcionários municipais, a serem contratados pelo regime Estatutário, observados os termos da legislação 
vigente. O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste edital. 
 
                    I N S T R U Ç Õ E S  E S P E C I A I S  
I – DO CONCURSO PÚBLICO  
1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas nos cargos atualmente vagos e das que vagarem, pelo REGIME ESTATUTÁRIO. 
1.2. O prazo de validade do Concurso será de até 2 (dois) anos, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo, a critério da Prefeitura Municipal de 
Ituiutaba, ser prorrogado uma vez por igual período. 
1.3. A comprovação da experiência quando exigido nos requisitos mínimos das Tabelas de Cargos e Salários se dará através de registro em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social em cargos cuja denominação seja compatível com o Cargo a que está concorrendo, e/ou atestados e/ou declarações de Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado e 
Atividade Profissional Autônoma. Será considerado o tempo de estágio remunerado como comprovação de experiência, porém limitado a 1 (um) ano. 
1.3.1. As declarações e/ou atestados deverão conter obrigatoriamente: o nome do cargo, as atribuições, que deverão ser compatíveis com a função a qual está concorrendo; 
identificação do emitente em papel timbrado do declarante e firma reconhecida.  
1.4. O código dos cargos, cargos, número de vagas, vagas para portadores de necessidades especiais, remuneração, a carga horária semanal, os requisitos mínimos exigidos e a 
taxa de inscrição são os estabelecidos nas Tabelas, especificadas a seguir: 
 

TABELAS DE CARGOS E SALÁRIOS   

 
Código 

dos 
cargos 

Cargos 
   Total 

   de 
   Vagas 

Vagas para 
portadores de 
necessidades 

especiais 

Remuneração 
Mensal / 

Carga Horária semanal 
Requisitos mínimos exigidos 

Taxa 
 de 

Inscrição 

301 Vigilante 10 1 R$ 420,00 
40h/s 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental I. R$ 20,00 

302 Operador de Máquinas Leves 9 1 R$ 420,00 
40h/s 

1ª a 4ª série do Ensino Fundamental I 
e Carteira Nacional de Habilitação Categorias “D” ou “E”. R$ 20,00 

303 Motorista de Veículos Pesados 6 1 R$ 420,00 
40h/s 

1ª a 4ª série do Ensino Fundamental I 
e Carteira Nacional de Habilitação Categorias “D” ou “E”. R$ 20,00 

304 Motorista de Veículos Leves 8 1 R$ 420,00 
40h/s 

1ª a 4ª série do Ensino Fundamental I 
e Carteira Nacional de Habilitação Categorias “C”, “D” ou “E”. R$ 20,00 

 

Código 
dos 

cargos 
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 Inscrição 

305 Inspetor de Alunos 35 2 R$ 420,00 
40h/s Ensino Fundamental Completo (1º Grau). R$ 24,50 

306 Monitor 
Artes - Dança 2 1 R$ 420,00 

40h/s 
Ensino Fundamental Completo (1º Grau) acrescido de treinamento na 

modalidade artística. R$ 24,50 
307 Monitor 

Artes – Pintura 1 - R$ 420,00 
40h/s 

Ensino Fundamental Completo (1º Grau) acrescido de treinamento na 
modalidade artística. R$ 24,50 

308 Monitor 
Artes - Música 1 - R$ 420,00 

40h/s 
Ensino Fundamental Completo (1º Grau) acrescido de treinamento na 

modalidade artística. R$ 24,50 

309 
Monitor 

Artesanato (crochê, tricô e 
bordados). 

2 1 R$ 420,00 
40h/s 

Ensino Fundamental Completo (1º Grau) acrescido de treinamento na 
modalidade artística. R$ 24,50 

310 Monitor 
Artesanato (tricô a máquina) 1 - R$ 420,00 

40h/s 
Ensino Fundamental Completo (1º Grau) acrescido de treinamento na 

modalidade. R$ 24,50 

311 Monitor 
Artesanato (cerâmica)  1 - R$ 420,00 

40h/s 
Ensino Fundamental Completo (1º Grau) acrescido de treinamento na 

modalidade. R$ 24,50 

312 Monitor 
Artesanato (pintura em tecido) 2 1 R$ 420,00 

40h/s 
Ensino Fundamental Completo (1º Grau) acrescido de treinamento na 

modalidade. R$ 24,50 

313 
Monitor 

Artesanato (utilização de 
material reciclável) 

2 1 R$ 420,00 
40h/s 

Ensino Fundamental Completo (1º Grau) acrescido de treinamento na 
modalidade. R$ 24,50 

314 Monitor 
Educação Física - Capoeira 1 - R$ 420,00 

40h/s Ensino Fundamental Completo (1º Grau) e  provisionado pelo CREF. R$ 24,50 
315 Monitor 

Educação Física - Karatê 1 - R$ 420,00 
40h/s Ensino Fundamental Completo (1º Grau) e  provisionado pelo CREF. R$ 24,50 

316 Monitor 
Corte e Costura 6 1 R$ 420,00 

40h/s 
Ensino Fundamental Completo (1º Grau) acrescido de treinamento na 

modalidade. R$ 24,50 
317 Monitor 

Moda (estilista) 1 - R$ 420,00 
40h/s 

Ensino Fundamental Completo (1º Grau) acrescido de treinamento na 
modalidade. R$ 24,50 

318 Fiscal Sanitarista 18 1 

R$ 420,00 +  
Gratificação de 

Produtividade Fiscal nos 
termos da Lei n° 2.935, de 

30 de março de 1993. 
40h/s 

Ensino Fundamental Completo (1º Grau). R$ 24,50 

319 Auxiliar Cirurgião Dentista 3 1 R$ 420,00 
40h/s Ensino Fundamental Completo (1º Grau). R$ 24,50 

Prefeitura Municipal de 
ITUIUTABA 

Estado de Minas Gerais 
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320 Desenhista 1 - R$ 420,00 
40h/s Ensino Fundamental Completo (1º Grau). R$ 24,50 

321 Fiscal de Obras 5 1 

R$ 420,00 +  
Gratificação de 

Produtividade Fiscal nos 
termos da Lei n° 2.935, de 

30 de março de 1993. 
40h/s 

Ensino Fundamental Completo (1º Grau).  
 R$ 24,50 

322 Fiscal de Posturas 5 1 

R$ 420,00 +  
Gratificação de 

Produtividade Fiscal nos 
termos da Lei n° 2.935, de 

30 de março de 1993. 
40h/s 

Ensino Fundamental Completo (1º Grau)  R$ 24,50 
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323 Auxiliar de Administração 62 4 
R$ 420,00 

40h/s Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 32,50 

324 Auxiliar de Biblioteca 20 1 R$ 420,00 
40h/s Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 32,50 

325 Auxiliar de Contabilidade 4 1 R$ 420,00 
40h/s 

Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo  
(2º Grau) + Curso Técnico na área e registro no respectivo Conselho. R$ 32,50 

326 Fiscal de Tributos 1 - 

R$ 420,00 +  
Gratificação de 

Produtividade Fiscal nos 
termos da Lei n° 2.935, de 

30 de março de 1993. 
40h/s  

Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 32,50 

327 Técnico de Laboratório 3 1 R$ 420,00 
40h/s 

Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo  
(2º Grau) + Curso Técnico na área e registro no respectivo Conselho. R$ 32,50 

328 Técnico de Raios-X 3 1 R$ 420,00 
40h/s 

Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo (2º Grau) + 
Curso Técnico na área e registro no respectivo Conselho. R$ 32,50 

329 Técnico em Enfermagem 22 2 R$ 420,00 
40h/s 

Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo (2º Grau) + 
Curso Técnico na área e registro no respectivo Conselho. R$ 32,50 

330 Técnico em Agropecuária 2 1 R$ 420,00 
40h/s 

Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo (2º Grau) + 
Curso Técnico na área e registro no respectivo Conselho. R$ 32,50 

331 Topógrafo 2 1 R$ 420,00 
40h/s 

Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo (2º Grau) + 
Curso Técnico na área e registro no respectivo Conselho. R$ 32,50 

332 Cadastrador Fiscal 10 1 R$ 512,43 
40h/s Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 32,50 
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333 Contador 1 - R$ 1.225,79 
30 h/s Curso Superior na área e registro no respectivo Conselho de Classe. R$ 52,00 

334 Bibliotecônomo 1 - R$ 603,74 
30h/s Curso Superior na área e registro no respectivo Conselho de Classe. R$ 52,00 

335 Biólogo 1 - R$ 1.225,79 
30 h/s Curso Superior na área e registro no respectivo Conselho de Classe. R$ 52,00 

336 Farmacêutico 3  R$ 1.225,79 
30 h/s Curso Superior na área e registro no respectivo Conselho de Classe. R$ 52,00 

337 Médico Cardiologista 2  R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

338 Médico Cirurgião Geral 1 - R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

339 Médico Clínico Geral 6  R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

340 Médico Dermatologista 1 - R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

341 Médico Endocrinologista 1 - R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

342 Médico Gineco Obstetra 2 1 R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

343 Médico Infectologista  1 - R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e  Especialização na área. R$ 52,00 

344 Médico Nefrologista 1 - R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

345 Médico Neurologista 1 - R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

346 Médico Oftalmologista 2 1 R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

347 Médico Ortopedista 1 - R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

348 Médico Pediatra 5 1 R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 
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349 Médico Plantonista 8 1 

R$ 1429,23  
(remuneração especial 
por plantões nos termos 
da Lei nº 3.339, de 9 de 

junho de 1999). 
20 h/s  

(quando em regime de 
plantões: 24 h/s) 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe. R$ 52,00 

350 Médico Pneumologista 1 - R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

351 Médico Psiquiatra 3  R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

352 Médico Radiologista 1 - R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

353 Médico Reumatologista 1 - R$ 1.429,23 
20h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

354 Médico Veterinário 2 1 R$ 1.225, 79 
30h/s 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de 
Classe e Especialização na área. R$ 52,00 

355 Odontologo 4 1 R$ 1.225, 79 
30h/s 

Curso Superior em Odontologia e registro no respectivo Conselho de 
Classe. R$ 52,00 

356 Enfermeiro 10 1 R$1.225,79 
30h/s 

Curso Superior em Enfermagem e registro no respectivo Conselho de 
Classe. R$ 52,00 

357 Fisioterapeuta 2 1 R$1.225,79 
30h/s 

Curso Superior em Fisioterapia e registro no respectivo Conselho de 
Classe. R$ 52,00 

358 Terapeuta Ocupacional 1 - R$1.225,79 
30h/s 

Curso Superior em Terapia Ocupacional e registro no respectivo 
Conselho de Classe. R$ 52,00 

359 Assistente Social 8 1 R$887,65 
30h/s 

Curso Superior em Serviço Social e registro no respectivo Conselho de 
Classe. R$ 52,00 

360 Psicólogo 11 1 R$887,65 
30h/s 

Curso Superior em Psicologia e registro no respectivo Conselho de 
Classe. R$ 52,00 

361 Nutricionista 2 1  R$1.225,79 
30h/s 

Curso Superior em Nutrição e registro no respectivo Conselho de 
Classe. R$ 52,00 

362 Professor 1 (P1) 72 4 R$561,98 
25h/s Ensino Superior em Pedagogia ou Normal Superior. R$ 52,00 

363 Professor 2 (P2) 
- Língua Portuguesa - 3 1 R$707,39 

25h/s 
Ensino Superior em Pedagogia com habilitação específica na área 

(Licenciatura Plena). R$ 52,00 
364 Professor 2 (P2) 

 - Inglês - 3 1 R$707,39 
25h/s 

Ensino Superior em Pedagogia com habilitação específica na área 
(Licenciatura Plena).  R$ 52,00 

365 Professor 2 (P2) 
- Matemática - 4 1 R$707,39 

25h/s 
Ensino Superior em Pedagogia com habilitação específica na área 

(Licenciatura Plena). R$ 52,00 

366 Professor 2 (P2) 
 -Geografia - 5 1 R$707,39 

25h/s 
Ensino Superior em Pedagogia com habilitação específica na área 

(Licenciatura Plena). R$ 52,00 
367 Professor 2 (P2) 

 -História - 2 1 R$707,39 
25h/s 

Ensino Superior em Pedagogia com habilitação específica na área 
(Licenciatura Plena). R$ 52,00 

368 Professor 2 (P2) 
 -Ciências Biológicas - 3 1 R$707,39 

25h/s 
Ensino Superior em Pedagogia com habilitação específica na área  

(Licenciatura Plena). R$ 52,00 

369 Professor 2 (P2) 
- Educação Física - 16 1 R$707,39 

25h/s 
Ensino Superior em Pedagogia com habilitação específica na área 

(Licenciatura Plena). R$ 52,00 

370 Especialista em Educação (EE) 23 2 R$707,39 
25h/s Ensino Superior em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar R$ 52,00 

 
 

II - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e preencher 
as condições para inscrição especificadas a seguir: 
2.1.1. Ter nacionalidade brasileira na forma da lei; 
2.1.2. Ter, na data de convocação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. 
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 
2.1.4. Ser eleitor, estar quite com a Justiça Eleitoral; 
2.1.5. Possuir, no ato da convocação, os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o 
cargo conforme especificados nas Tabelas de Cargos e Salários constantes no 
Capítulo I; 
2.1.5.1. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para os cargos de Motorista de 
Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas Leves, deverá 
estar em validade por ocasião da realização da prova prática, sem a qual não poderá 
realizá-la; 
2.1.6. Não registrar antecedentes criminais; 
2.1.7. Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra a Administração, 
contra a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na Lei 6368 de 21/10/1976; 
2.1.8. No ato de investidura o candidato não poderá estar incompatibilizado para nova 
investidura em novo cargo público; 
2.1.9. Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível 
com o exercício do cargo, comprovada em avaliação realizada pelo Médico do 
Trabalho indicado pela Prefeitura. 
 
III. DAS INSCRIÇÕES  
3.1. As inscrições serão realizadas: 
3.1.1. Pela Internet, no período de 15 de fevereiro a 05 de março de 2008, através 
do endereço eletrônico www.institutocetro.org.br, conforme especificado no 
Capítulo IV, deste Edital. 
3.1.2. Pessoalmente ou por procuração, no período de 15 de fevereiro a 05 de 
março de 2008, das 09h00min às 17h00min, exceto sábados, domingos e feriados, 
no local indicado abaixo, quando os candidatos receberão gratuitamente Boletim 
Informativo com ficha de inscrição a ser preenchida: 

LOCAL DE INSCRIÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA 
Av. 09, Praça Cônego Ângelo, s/n – Centro. 

Ituiutaba - MG 

3.2. Procedimentos para as inscrições: 
3.2.1. Apresentar documento original de identidade.  
3.2.2. Preencher a Ficha de Inscrição fornecida no próprio local, optando pelo cargo 
e assinando a declaração, segundo a qual, sob as penas da lei, assumirá conhecer e 
estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 
3.2.3. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, a título de ressarcimento de 
despesas com material e serviços, de acordo com os valores definidos, por cargo, 
constantes nas Tabelas de Cargos e Salários, do Capítulo I, deste Edital, em qualquer 
agência dos seguintes Bancos: BRADESCO OU ITAÚ, a favor do Instituto CETRO. O 
candidato deverá informar ao caixa, o respectivo número da agência e a conta 
corrente conforme escolha a seguir: 

BANCO PARA PAGAMENTO Nº. da 
AGÊNCIA 

Nº. da CONTA 
CORRENTE 

BRADESCO 3114 199147-7 
BANCO ITAÚ 0262 72.426-3 

3.2.4. Após o pagamento da taxa de inscrição, no banco, o candidato deverá dirigir-se 
ao “Local de Inscrição” para efetuar a respectiva inscrição. 
3.2.5. Para efetivar a inscrição o candidato deverá apresentar o documento original de 
identidade e entregar a Ficha de Inscrição totalmente preenchida e devidamente 
assinada. 
3.2.6. Após a efetivação da inscrição o candidato deverá solicitar ao encarregado do 
“Local de Inscrição” o seu Comprovante de Inscrição. 
3.3. O pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do 
próprio candidato. 
3.4. As inscrições pagas com cheques somente serão consideradas efetivas após a 
sua compensação. 



3.5. Em caso de devolução do cheque o candidato será automaticamente eliminado do 
Concurso. 
3.6. A Ficha de Inscrição será retida pelo Posto de Inscrição e caso não seja entregue 
no Posto, não terá seu nome na relação de candidatos inscritos no Concurso.  

ATENÇÃO!!!! 
O candidato que não devolver a ficha de inscrição preenchida juntamente 
com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição no local indicado no 
item 3.1.2., deste capítulo, não terá seu nome incluído na relação de 
candidatos inscritos no Concurso Público e estará automaticamente 
eliminado do concurso. 

3.7 No caso de inscrição por procuração pública ou particular, serão exigidas a 
entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia autenticada do documento de 
identidade do candidato, e a apresentação da identidade do procurador. Deverá ser 
entregue uma procuração para cada candidato e esta ficará retida. 
3.7.1. O candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros cometidos por seu 
procurador ao efetuar a inscrição.  
3.7.2. No caso da procuração ser por instrumento particular, deverá ter a firma do 
outorgante reconhecida. 
3.7.3. O candidato ou seu procurador é responsável pelas informações prestadas na 
Ficha de Inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros de 
preenchimento. 
3.8. O candidato interessado poderá se inscrever em mais de um Cargo, verificando, 
antes de efetuar a sua inscrição, o período de realização das provas escritas, 
estabelecidas no Capítulo VII, item 7.1., deste Edital. 
3.9. O candidato deverá obrigatoriamente indicar, no formulário de inscrição ou via 
Internet uma única opção de Cargo, por inscrição, podendo concorrer a mais de um 
Cargo desde que observe as informações constantes do item 3.8. deste Capítulo. 
3.9.1. O preenchimento do código da “Opção de Cargo”, na ficha de inscrição, com 
código inexistente ou campo em branco poderá cancelar a inscrição, uma vez que 
impossibilita o preparo do material de prova personalizado do candidato. 
3.10. Nenhum documento será retido no momento da inscrição, exceto no caso de 
inscrição por procuração. 
3.11. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via 
postal, fac-símile, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de 
pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as 
especificadas neste edital. 
3.12. Não haverá restituição do valor da taxa de inscrição, em hipótese alguma. 
3.13. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de Cargo sob 
hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, 
verifique atentamente o código preenchido. 
3.14. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento da Ficha de 
Inscrição pelo candidato ou seu procurador. 
3.15. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no 
referido Concurso, será feita por ocasião da convocação, sendo que a não 
apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato. 
3.16. A assinatura da Ficha de Inscrição implicará na satisfação das exigências 
relacionadas no Capítulo II – das Condições para Inscrição, ficando dispensada a 
imediata apresentação dos documentos ali relacionados. 
3.17. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade 
do candidato, cabendo à Prefeitura Municipal de Ituiutaba e ao Instituto CETRO o 
direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos 
ou rasurados, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato 
seja constatado posteriormente. 
3.18. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste edital, sobre as quais não se poderá alegar 
desconhecimento. 
3.19. O candidato não portador de deficiência que necessitar de qualquer tipo de 
condição especial para a realização das provas, deverá solicitá-la por escrito, até o 
encerramento das inscrições, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), ao 
Instituto Nacional de Educação CETRO, aos cuidados do Departamento de 
Planejamento de Concursos, localizada à Av. Paulista, 2001, 13º andar – CEP 
01311- 300 – Cerqueira César – São Paulo – Capital, informando quais os recursos 
especiais necessários (materiais, equipamentos etc.). 
3.19.1. Após este período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força 
maior e os que forem de interesse da Prefeitura Municipal de Ituiutaba. 
3.20. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das 
provas deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição 
que não levar acompanhante, não realizará as provas. 
3.21. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 
3.22. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente 
ao estabelecido neste edital. 

IV – DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET 
4.1. Será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico 
http://www.institutocetro.org.br, no período de 15 de fevereiro a 05 de março de 2008, 
iniciando-se no dia 15 de fevereiro às 12h e encerrando-se, impreterivelmente no 
dia 05 de março de 2008, observado o horário de expediente bancário de cada 
localidade e os itens estabelecidos nos Capítulos II – Das Condições para 
Inscrição e Capítulo II – Das Inscrições, deste edital. 
4.2. O candidato que desejar realizar sua inscrição via Internet, deverá ler e aceitar o 
requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição on-line e transmitir os 
dados pela Internet. 
4.3. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, a título de 
ressarcimento de despesas com material e serviços, pagável em toda a rede bancária, 
com vencimento para 05 de março de 2008. 
4.3.1. O documento de boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico 
www.institutocetro.org.br e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de 
inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-
line. 
4.3.1.1. O candidato que efetuar a sua inscrição pela Internet, deverá 
OBRIGATORIAMENTE EFETUAR O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
ATRAVÉS DO BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA INTERNET. 
4.3.1.2. Os candidatos que efetuarem o pagamento da taxa de inscrição em desacordo 
com as instruções do item 4.3.1.1. deste Edital, ou seja, efetuarem o pagamento 
através de depósito em conta corrente, NÃO TERÃO A SUA INSCRIÇÃO 
EFETIVADA.  

4.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão acatadas após a comprovação 
do pagamento da taxa de inscrição, através da rede bancária. 
4.5. O candidato interessado poderá se inscrever em mais de um Cargo, verificando, 
antes de efetuar a sua inscrição, a data e o período para realização das provas 
escritas, estabelecidas no Capítulo VII, item 7.1., deste edital. 
4.6. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após a 
data limite estabelecida não serão aceitas. 
4.7. O candidato inscrito via Internet NÃO deverá enviar cópia de documento de 
identidade, sendo de responsabilidade exclusiva dos candidatos, os dados cadastrais 
informados no ato de inscrição, sob as penas da lei, exceto no caso de candidato 
portador de deficiência, que deverá encaminhar o laudo médico conforme estabelecido 
no Capítulo V, deste Edital. 
4.8. O descumprimento das instruções para inscrição via Internet implicará a não 
efetivação da inscrição. 
4.9. Informação complementar   referentes   à   inscrição,   via    Internet, estarão     
disponíveis no endereço eletrônico www.institutocetro.org.br. 
4.10. O Instituto CETRO e a Prefeitura não se responsabilizam por solicitação de 
inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
4.11. A partir do dia 26 de março de 2008 o candidato deverá conferir, no endereço 
eletrônico www.institutocetro.org.br, se os dados da inscrição efetuada via Internet 
foram recebidos, e se o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato 
deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC, do 
Instituto CETRO (0xx11) 3285-2777 para verificar o ocorrido, no horário das 8h30 min. 
às 17h30min. 
 
V. DA INSCRIÇÃO PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL 
5.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste 
Concurso Público, desde que as atribuições do Cargo pretendido sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadores, conforme estabelecido no Decreto Federal 
nº. 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº. 5.296, de 02/12/2004. 
5.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº. 3.298, de 20/12/1999, alterado 
pelo Decreto Federal nº. 5.296, de 02/12/2004, aos candidatos portadores de 
deficiência habilitados, será reservado, por cargo, o percentual de 5% (cinco por 
cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso. 
5.2.1. Atendendo a determinação da Lei, com base nas vagas oferecidas neste 
Concurso fica reservada, para candidato portador de deficiência a(s) vaga(s) 
determinada(s) nas Tabelas de Cargos e Salários, do Capítulo I, deste edital. 
5.3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº. 3.298, de 20/12/1999, 
alterado pelo Decreto Federal nº. 5.296, de 02/12/2004. 
5.4. As vagas que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no 
Concurso ou por não enquadramento como deficiente na perícia médica, serão 
preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem 
classificatória. 
5.5. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica indicada pela 
Prefeitura Municipal de Ituiutaba que terá a assistência de equipe multiprofissional, que 
confirmará de modo definitivo o enquadramento de sua situação como portador de 
deficiência e a compatibilidade com o Cargo pretendido. 
5.5.1. Será eliminado da lista como “Portador de necessidade especial” o candidato 
cuja deficiência, assinalada na ficha de inscrição, não se constate, devendo o mesmo 
constar apenas da lista de classificação geral de aprovados. 
5.5.2. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência assinalada na 
ficha de inscrição seja incompatível com o Cargo pretendido. 
5.6. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato portador de 
deficiência obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº. 3.298, de 20/12/1999, arts. 
43 e 44, conforme especificado a seguir: 
5.6.1. A avaliação do potencial de trabalho do candidato portador de necessidade 
especial, frente às rotinas do Cargo, será realizada pela Prefeitura Municipal de 
Ituiutaba, através de equipe multiprofissional. 
5.6.2. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:  
a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;  
b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do Cargo a desempenhar;  
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de 
trabalho na execução das tarefas;  
d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que 
habitualmente utilize; e  
e) o CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 
5.6.3. A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do 
Cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório, cuja realização se 
dará durante o período de vigência do contrato de experiência. 
5.7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão deste Concurso 
Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao 
conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de 
aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
5.8. O candidato inscrito como portador de necessidade especial deverá especificar na 
Ficha de Inscrição, a sua deficiência. 
5.8.1. Durante o período das inscrições deverá encaminhar, via Sedex ou Aviso 
de Recebimento (AR), ao Instituto Nacional de Educação CETRO, aos cuidados 
do Departamento de Planejamento de Concursos, localizada à Av. Paulista, 2001, 
13º andar - Cerqueira César – São Paulo –SP, CEP 01311- 300, identificando o 
nome do concurso no envelope, os documentos a seguir: 
5.8.1.1. Laudo Médico original e expedido no prazo máximo de 90 (NOVENTA DIAS) 
antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar 
previsão de adaptação da sua prova, informando também, o seu nome, documento de 
identidade (RG), número do CPF e opção de Cargo. 
a) o candidato portador de  deficiência visual, além do envio da documentação indicada 
no item 5.8.1.1, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção 
de prova especial em Braile ou Ampliada, ou ainda, a necessidade da leitura de sua 
prova, especificando o tipo de deficiência. 
b) o candidato portador de necessidade especial que necessitar de tempo adicional 
para a realização das provas, além do envio da documentação indicada deste item, 
deverá encaminhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições, com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência. 



5.8.1.2. Aos candidato portador de necessidade especial visual (cegos) que solicitarem 
prova especial em Braile serão oferecidas provas neste sistema e suas respostas 
deverão ser transcritas também em Braile.  Os referidos candidatos deverão levar para 
esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção podendo, ainda, utilizar-se de 
soroban. 
5.8.1.3. Aos portador de necessidade especial visuais (amblíopes) que solicitarem 
prova especial Ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de letra 
correspondente a corpo 24. 
5.8.1.4. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido. 
5.9. O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições, aos 
dispositivos mencionados nos itens 5.8 e seus subitens não terá a condição especial 
atendida ou será considerado não portador de necessidade especial, seja qual for o 
motivo alegado. 
5.10. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem portador de necessidade 
especial, se aprovados no concurso público, terão seus nomes publicados na lista 
geral dos aprovados e em lista à parte. 
5.11. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e 
não será devolvido. 
5.12. O grau de deficiência de que for portador o candidato, ao ingressar na Prefeitura 
Municipal de Ituiutaba, não poderá ser invocado como causa de aposentadoria por 
invalidez. 
VI. DAS PROVAS 
6.1. O Concurso constará das seguintes provas: 

CARGOS TIPO DE 
PROVA 

 
CONTEÚDO 

Nº. DE 
ITENS 

 
Vigilante 

 
Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Gerais 

10 
10 
10 

 
Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos 

Específicos 

10 
10 
05 
 

15 

Operador de Máquinas Leves, 
Motorista de Veículos 
Pesados, Motorista de 

Veículos Leves. 
Práticas Aplicação e Avaliação 

 - conforme Capítulo IX - 
Inspetor de Alunos, 

Desenhista Objetiva 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos Gerais 

15 
15 
10 

Objetiva 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos Gerais 

15 
15 
10 

Monitor (Artes-Dança, Artes-
Pintura, Artes-Música, 
Artesanato-crochê, tricô e 
bordados, Artesanato-tricô a 
máquina, Artesanato-
cerâmica, Artesanato-pintura 
em tecido, Educação Física-
Capoeira, Utilização Material 
Reciclável, Educação Física-
Karatê, Corte e Costura, Moda 
(Estilista),  

Práticas Aplicação e Avaliação 
 - Conforme Capítulo X - 

Auxiliar de Administração, 
Auxiliar de Contabilidade, 
Auxiliar de Cirurgião Dentista, 
Auxiliar de Biblioteca, 
Cadastrador Fiscal,Técnico de 
Laboratório, Técnico de Raios-
X, Fiscal de Obras, Fiscal de 
Posturas, Fiscal Sanitarista, 
Fiscal de Tributos, Técnico em 
Enfermagem, Técnico em 
Agropecuária, Topógrafo. 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos de 

Informática 
Conhecimentos 

Específicos 

10 
10 
05 
 

05 
 

10 

Assistente Social, Contador, 
Bibliotecônomo, Biólogo, 

Enfermeiro, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta, Nutricionista, 

Odontólogo, 
Psicólogo, Terapeuta 

Ocupacional, 
 Médico Veterinário. 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos 
Específicos 

10 
05 
 

25 

 
Objetiva 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos  
Específico 

10 
05 
 

25 

Especialista em Educação 
(EE), Professor 1, Professor 2 
(Língua Portuguesa , Inglês, 

Matemática, Geografia, 
História, Ciências Biológicas, 

Educação Física). Títulos Recolhimento e Avaliação 
- Conforme Capítulo XI - 

Médicos 
(Todas as Especialidades) Objetiva 

Políticas de Saúde 
Conhecimentos 

Específicos 

10 
 

30 

6.2. As Provas de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais, 
Conhecimentos Específicos, Conhecimentos de Informática, Políticas de Saúde, e, 
Noções de Informática, constarão de questões Objetivas de múltipla escolha, terão 
uma única resposta correta e versarão sobre os programas contidos no ANEXO I, 
deste Edital, e buscarão avaliar o grau de conhecimento do candidato para o 
desempenho do Cargo.  
6.3. As Provas Objetivas serão avaliadas conforme estabelecido no Capítulo VIII, 
deste Edital. 
6.4 As Provas Práticas para os cargos para os Cargos de Motorista de Veículos Leves, 
Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas Leves serão avaliadas 
conforme o Capítulo IX, deste Edital. 
6.5 As Provas Práticas para o cargo para de Monitor (todas as modalidades) serão 
avaliadas conforme o Capítulo X, deste Edital. 
6.6. A Prova de Títulos para os cargos de Professor 1 (P1), Professor 2 (P2)  e 
Especialista de Educação (EE) será avaliada conforme estabelecido no Capítulo XI, 
deste Edital. 

 

VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS  
7.1. As Provas Escritas serão realizadas na cidade de Ituiutaba na data prevista de 
06 de Abril 2008, conforme informações da tabela a seguir: 

DATA  E  PERÍODOS 
 DE 

APLICAÇÃO DAS PROVAS 
CARGOS 

06/04/2008 
PERÍODO DA MANHÃ 

TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E 
NÍVEL MÉDIO 

06/04/2008 
PERÍODO DA TARDE 

TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  

7.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares existentes 
nos colégios da cidade de Ituiutaba, o Instituto CETRO reserva-se do direito de alocá-
los em cidades próximas da determinada para aplicação das provas, não assumindo, 
entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses 
candidatos. 
7.2. Os locais e horários serão comunicados oportunamente através de Edital de 
Convocação para as Provas a ser publicado em jornal de circulação local, através de 
listas que serão afixadas no Paço Municipal da Prefeitura de Ituiutaba a partir de 
28/03/2008, através da Internet no endereço www.institutocetro.org.br. 
7.2.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para 
verificar o seu local de prova. 
7.2.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, 
horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 
7.2., deste capítulo. 
7.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, 
horário ou fora do local designado. 
7.4. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, 
sexo, data de nascimento etc., deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas 
provas em formulário específico. 
7.5. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de Cargo e/ou condição de 
Portador de Necessidade Especial, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço 
de Atendimento ao Candidato – SAC do Instituto CETRO, pelo telefone (11) 3285-
2777, das 08h30 min às 17h30 min, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas da data de aplicação das Provas Escritas. 
7.5.1. A alteração de Cargo somente será efetuada, na hipótese de que o dado 
expresso pelo candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente 
pelo Instituto CETRO. 
7.5.2. Caso a inscrição tenha sido realizada via Internet, não haverá alteração de 
Cargo em hipótese alguma. 
7.5.3. Não será admitida a troca de opção de Cargo, exceto no caso previsto no Item 
7.5.1. deste capítulo. 
7.5.4. A alteração da condição de candidato portador de necessidade especial somente 
será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de 
inscrição tenha sido transcrito erroneamente nas listas afixadas e disponibilizado no 
endereço eletrônico www.institutocetro.org.br desde que o candidato tenha cumprido 
todas as normas e exigências constantes no Capítulo V, deste Edital. 
7.5.5. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no 
item 7.5., deste Capítulo, será o único responsável pelas conseqüências ocasionadas 
pela sua omissão. 
7.6. O Candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência 
mínima de 30 minutos, munido de: 
a) Comprovante de inscrição; 
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; 
Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas 
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira 
de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de 
Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem 
como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº. 2 e borracha macia. 
7.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a identificação do candidato com clareza. 
7.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
7.6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à identificação 
especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 
7.6.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
7.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados. 
7.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 
7.7. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato. 
7.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das 
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o 
Instituto CETRO procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento 
de formulário específico mediante a apresentação do comprovante de inscrição. 
7.8.1. A inclusão de que trata o item 7.8., será realizada de forma condicional e será 
confirmada pelo Instituto CETRO na fase de Julgamento das provas Escritas, com o 
intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão. 
7.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 7.8., a mesma será 
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
7.8.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato: 
7.8.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que possua 
o respectivo porte; 
7.8.3.2. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda 
eletrônica, bip, gravador, note book, Pager, palmtop,  receptor,  relógios  com  banco de 
dados, telefone celular, walkman etc.) ou semelhantes, bem como protetores 
auriculares. 



7.8.3.3. Entrar ou permanecer no local de exame com vestimenta inadequada, trajando 
sunga, sem camisa, com boné, com chapéu, com touca, com gorro etc. 
7.8.4. O descumprimento dos itens, 7.8.3.1., 7.8.3.2. e 7.8.3.3., implicará na eliminação 
do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 
7.7.5. O Instituto CETRO não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas. 
7.7.6. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, 
manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
7.9. Quanto às Provas Objetivas: 
7.9.1. Para a realização das Provas Objetivas, o candidato lerá as questões no 
caderno de questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento 
válido para correção. 
7.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que 
contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou 
rasuras, ainda que legíveis. 
7.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou 
assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o 
desempenho do candidato. 
7.10. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas. 
7.11. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de 
decorrida 1 (uma) hora. 
7.12. A Folha de Resposta dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a 
substituição. 
7.13. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 
7.13.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-
determinado; 
7.13.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 7.6., alínea “b”, 
deste Capítulo; 
7.13.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; 
7.13.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do 
tempo mínimo de permanência estabelecido no Item 7.11., deste capítulo; 
7.13.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que 
estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos, 
calculadora ou similar; 
7.13.6. For surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, 
gravador, notebook e/ou equipamento similar; 
7.13.6.1 O candidato que estiver portando equipamento eletrônico, como os indicados 
no item 7.13.6., deverá desligá-lo permanecendo nesta condição até a saída do 
candidato do local de realização das provas.  O Instituto CETRO não se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos 
ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
7.13.6.2. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico 
durante a realização das provas escritas, o candidato será automaticamente eliminado 
do Concurso Público. 
7.13.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
7.13.8. Não devolver as Folhas de Respostas cedidas para realização das provas; 
7.13.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em 
relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades 
presentes; 
7.13.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios 
permitidos; 
7.13.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de 
respostas e/ou cadernos de questões; 
7.13.12. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas 
folhas de respostas; 
7.13.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso público. 
7.14. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou 
por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão 
anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público. 
7.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova. 
7.16. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua 
exclusiva responsabilidade. 
7.17. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para 
atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores 
responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário. 
7.18. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou 
hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do 
concurso.  
7.19. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação. 

VIII – DO JULGAMENTO DAS PROVA OBJETIVA 
8.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
8.2. Na avaliação da prova será utilizado o Escore Bruto. 
8.3. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na 
prova. 
8.3.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo 
número de questões da prova, e multiplicar pelo número de questões acertadas. O 
cálculo final será igual ao total de pontos do candidato. 
8.4. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de 
pontos no conjunto das provas nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos  
8.5. O candidato não habilitado na prova objetiva será eliminado do Concurso Público. 
8.6. Em hipótese alguma haverá revisão de provas. 
 
IX – DA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – ELIMINATÓRIA,  
PARA OS CARGOS DE MOTORISTA   DE VEÍCULOS LEVES, MOTORISTA DE 
VEÍCULOS PESADOS, OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 
9.1. A Prova Prática será realizada na cidade de Ituiutaba, na data prevista de 18 de 
maio de 2008, em local e horário a serem comunicados através de listas que estarão 
afixadas na Prefeitura Municipal e publicadas em jornal de circulação local a partir do 
dia 14 de maio de 2008. Também poderão ser feitas consultas através da internet no 
endereço www.institutocetro.org.br. 
9.1.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para 
verificar o seu local de prova. 

9.1.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, 
horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 
9.1., deste capítulo. 
9.1.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, 
horário ou fora do local designado.  
9.2. Para a realização das Provas Práticas serão convocados os candidatos 
aprovados e melhor classificados nas provas Objetivas, por cargo, observando a 
ordem de classificação de acordo com a quantidade abaixo especificada: 

Cargo CNH  Nº. de candidatos 
convocados 

Motorista de Veículos Leves Categorias “C” , “D” ou  “E” 80 (oitenta) primeiros 
Motorista de Veículos Pesados Categorias “D” ou “E” 50 (cinqüenta) primeiros
Operador de Máquinas Leves Categorias “D” ou “E” 30 (trinta) primeiros 

9.3. As provas práticas buscam aferir a capacidade de adequação funcional e 
situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades.  
9.4. O Candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência mínima de 30 minutos, munido de documento oficial de identidade 
original e CNH - Carteira Nacional de Habilitação original, em validade, de acordo 
com a categoria exigida para o cargo e  de acordo com a legislação vigente (Código 
Nacional de Trânsito). 
9.4.1. Para a realização da prova prática não será aceito, em hipótese alguma, 
qualquer tipo de protocolo da habilitação.  
9.5. A Prova Prática terá caráter exclusivamente eliminatório, não interferindo na 
classificação do candidato. 
9.5.1. O candidato será considerado aprovado ou não aprovado para o desempenho 
eficiente das atividades do cargo. 
9.5.2. O candidato considerado não aprovado na prova prática ou que não 
comparecer para realizar a prova, será automaticamente eliminado do concurso. 
9.6. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo 
alegado. 

X – DA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – ELIMINATÓRIA, PARA 
OS CARGOS DE MONITOR (TODAS AS MODALIDADES) 
10.1. A Prova Prática será realizada na cidade de Ituiutaba, na data prevista de 18 de 
maio de 2008, em local e horário a serem comunicados através de listas que estarão 
afixadas na Prefeitura Municipal e publicadas em jornal de circulação local a partir do 
dia 14 de maio de 2008.. Também poderão ser feitas consultas através da internet no 
endereço www.institutocetro.org.br. 
10.1.2. A Prefeitura Municipal de Ituiutaba editará regulamento próprio disciplinando a 
Prova Prática de que trata o item 10.1, sendo de sua inteira responsabilidade a 
convocação dos candidatos para a referida prova. 
10.1.3. A elaboração, aplicação, avaliação e divulgação de resultados, análise de 
recursos,  será de total e inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ituiutaba 
ou de Comissão por ela designada; 
10.1.4 Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para 
verificar o seu local de prova. 
10.1.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, 
horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 
10.1., deste capítulo. 
10.1.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, 
horário ou fora do local designado.  
10.2. Para a realização das Provas Práticas serão convocados os candidatos 
aprovados e melhor classificados nas provas Objetivas, por cargo, observando a 
ordem de classificação de acordo com a quantidade abaixo especificada: 

CARGO “MONITOR” 

Modalidade Número de candidatos convocados
por modalidade 

Artes – Dança , Artes – Pintura, Artes – 
Música, Artesanato (crochê, tricô e 

bordados), Artesanato (tricô a máquina), 
Artesanato (cerâmica), Artesanato (pintura 

em tecido), Artesanato (utilização de material 
reciclável), Educação Física – Capoeira, 

Educação Física – Karatê, Corte e Costura,  
Moda (estilista) 

10 (dez) 

10.3. As provas práticas buscam aferir a capacidade de adequação funcional e 
situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades.  
10.5. A Prova Prática terá caráter exclusivamente eliminatório, não interferindo na 
classificação do candidato. 
10.5.1. O candidato será considerado aprovado ou não aprovado para o 
desempenho eficiente das atividades do cargo. 
10.5.2. O candidato considerado não aprovado na prova prática ou que não 
comparecer para realizar a prova, será automaticamente eliminado do concurso. 
10.6. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo 
alegado. 

XI – DA PROVA DE TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR  PROFESSOR 1 
(P1), PROFESSOR 2 (P2),  E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO (EE) 
11.1. Concorrerão à Prova de Títulos somente os candidatos habilitados  na 
prova Objetiva conforme estabelecido no Capítulo VIII, deste Edital. 
11.2. Os documentos relativos aos Títulos deverão ser entregues: 
EXCLUSIVAMENTE durante o período de aplicação das provas escritas, após o 
que não serão aceitos outros documentos, sob qualquer hipótese. 
11.2.1. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória.  O 
candidato que não entregar o Título não será eliminado do Concurso. 
11.3. Os documentos de Títulos deverão ser acondicionados em: 
ENVELOPE LACRADO, contendo na sua parte externa o nome do concurso, o 
nome do candidato, número de inscrição, o cargo para o qual está concorrendo 
e o número do documento de identidade, devendo os referidos documentos 
serem apresentados em C Ó P I A  R E P R O G R Á F I C A  
A U T E N T I C A D A . O candidato deverá numerar seqüencialmente e rubricar 
cada documento apresentado, PREENCHENDO A RELAÇÃO DE RESUMO E 
CONFORMIDADE, DE ACORDO COM O MODELO DISPONÍVEL NO ANEXO II, 
DESTE EDITAL. TAMBÉM ESTARÁ DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO 
WWW.INSTITUTOCETRO.ORG.BR. 



11.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por 
Diplomas e Certificados definitivos de conclusão de curso expedidos por Instituição 
Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação 
da instituição e do responsável pela expedição do documento. 
11.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, 
certidões, atestados, e outros documentos que não tenham o cunho definitivo de 
conclusão de curso, deverão estar acompanhados do respectivo histórico 
escolar, bem como deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida, em 
papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do 
responsável pela expedição do documento. 
11.4.2. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados 
pela correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado ou pela revalidação 
dada pelo órgão competente. 
11.4.3. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes. 
11.5. É da exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação 
dos documentos de Títulos. 
11.6. Não serão aceitas entregas ou substituições posteriormente ao período 
determinado,  bem   como,  Títulos  que  não  constem  na  tabela  apresentada  neste 
Capítulo. 
11.7. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 10,00 
(quatro) pontos. 
11.7.1. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão 
desprezados. 
11.8. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir: 
 

TABELA DE TÍTULOS 

TÍTULOS VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO COMPROVANTES 

a) Título de Doutor em 
área relacionada à 
Educação, concluído até 
a data da apresentação 
dos títulos. 

4,0 4,0 

Diploma devidamente 
registrado, 
declaração/certificado de 
conclusão de curso 
acompanhado do 
respectivo Histórico 
Escolar. 

b) Título de Mestre em 
área relacionada à 
Educação, concluído até 
a data da apresentação 
dos títulos. 

3,0 3,0 

Diploma devidamente 
registrado, 
declaração/certificado de 
conclusão de curso 
acompanhado do 
respectivo Histórico 
Escolar. 

c) Licenciatura Plena em 
Área/Disciplina diversa 
daquela de inscrição para 
o Concurso (não utilizada 
como pré-requisito), 
concluída até a data de 
apresentação dos títulos, 
desde que relacionada à 
área de Educação. 

1,0 1,0 

Diploma devidamente 
registrado, 
declaração/certificado de 
conclusão de curso 
acompanhado do 
respectivo Histórico 
Escolar.  
O candidato para obter a 
pontuação neste item 
deverá apresentar o 
documento que ateste 
possuir o requisito 
mínimo para o cargo 
juntamente com o 
comprovante de 
Licenciatura.  

d) Pós Graduação Lato 
Sensu (especialização) na 
área de Educação com 
carga horária mínima de 
360 horas concluída até a 
data de apresentação dos 
títulos. 

1,0 2,0 

Certificado, Certidão, 
Declaração de conclusão 
do Curso, indicando o 
número de horas e 
período de realização do 
curso. No caso de 
declaração de conclusão 
de curso deve vir 
acompanhada do 
respectivo Histórico 
Escolar. 

 
11.9. Diploma(s) ou Certificado(s) exigido para o exercício do cargo não será 
computado como título de aperfeiçoamento. 
11.10. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da homologação do resultado final do 
Concurso Público, poderão ser incinerados pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba. 
 
XII– DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
12.1. A classificação final dos candidatos habilitados no concurso será igual: 
12.1.1. Ao total de pontos obtidos na prova Objetiva, acrescidos dos pontos atribuídos 
na prova de Títulos para os cargos de Professor 1 (P1), Professor 2 (P2), Especialista 
em Educação (EE).  
12.1.2. Para os demais cargos a classificação final será igual ao total de pontos 
obtidos na prova objetiva. 
12.2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do valor da 
nota final, em duas listas, uma geral e outra especial, sendo específica para os 
candidatos portadores necessidade especial. 
12.3. O resultado do concurso será afixado na sede da Prefeitura Municipal de 
Ituiutaba e divulgado na Internet no endereço eletrônico www.institutocetro.org.br e 
caberá recurso nos termos do Capítulo XIII, deste edital. 
12.4. A lista de Classificação Final, após avaliação dos eventuais recursos interpostos, 
será afixada  na  sede  da  Prefeitura   Municipal   de  Ituiutaba  e  publicado  em 
Jornal  de Circulação Local. 
12.5. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência 
sucessivamente ao candidato que: 
12.5.1. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos, 
quando houver; 
12.5.2. Obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa, quando houver; 

12.5.3. Obtiver maior nota na prova de Matemática, quando houver; 
12.5.4. Obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais, quando houver; 
12.5.5. Tiver mais idade. 
12.6. A classificação no presente concurso não gera aos candidatos direito à 
nomeação para o cargo, cabendo à Prefeitura Municipal de Ituiutaba, o direito de 
aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo 
obrigatoriedade de nomeação de todos os candidatos aprovados no concurso, 
respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não lhe garante escolha do 
local de trabalho. 
 
XIII– DOS RECURSOS 
13.1. Será admitido recurso quanto à aplicação das provas Escritas, divulgação dos 
gabaritos, avaliação dos títulos, aplicação e resultados das provas práticas, e 
resultado do Concurso. 
13.2. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 
contados a partir da: 
13.2.1. Aplicação das provas Escritas; 
13.2.2. Divulgação dos gabaritos oficiais do Concurso; 
13.2.3. Avaliação dos Títulos; 
13.2.4. Da aplicação  e resultados das provas práticas e 
13.2.5. Lista de resultado do Concurso. 
13.3. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos 
aprazados não serão apreciados. 
13.4. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome do 
concurso, nome e assinatura do candidato, número de inscrição, Cargo, Código do 
cargo, endereço completo para contato e o seu questionamento. 
13.5. O recurso deverá ser endereçado a Prefeitura Municipal de Ituiutaba entregue 
na Seção de Protocolo, situada à Avenida 17, nº 1.084 – Centro -  Ituiutaba/MG. 
13.5.1. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 
13.1., deste capítulo. 
13.6. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do 
Concurso. 
13.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, internet 
ou outro meio que não seja o estabelecido no Item 13.5. 
13.8. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada, será atribuído a todos 
os candidatos. 
13.8.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, 
poderá, eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato   para  uma 
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassificação do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 
13.8.2. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o 
resultado final do Concurso, com as alterações ocorridas em face do disposto no item 
13.8.1 acima. 
13.9. Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
13.9.1. em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 
13.9.2. fora do prazo estabelecido; 
13.9.3. sem fundamentação lógica e consistente e 
13.9.4. com argumentação idêntica a outros recursos. 
13.10. Em hipótese alguma será aceito, vistas de prova, revisão de recurso, recurso 
do recurso ou recurso de gabarito final definitivo. 
13.11. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

XIV – DA NOMEAÇÃO 
14.1. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação 
dos candidatos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura Municipal de 
Ituiutaba e o limite fixado pela Constituição e Legislação Federal com despesa de 
pessoal. 
14.2.1. A aplicação de outros critérios de avaliação, para o cargo de Monitor ( todas as 
modalidades) após a realização das Provas Escritas, ficarão sobre total e inteira 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ituiutaba quanto a convocação,  
elaboração, aplicação e correção.  
14.3. A aprovação no concurso não gera direito à nomeação, mas esta, quando se 
fizer, respeitará a ordem de classificação final. 
14.4. Por ocasião da convocação que antecede a nomeação, os candidatos 
classificados deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia 
que comprovem os requisitos para provimento e que deram condições de inscrição, 
estabelecidas no presente Edital. 
14.5. A convocação que trata o item anterior será realizada mediante a publicação no 
Jornal de Circulação Local. 
14.5.1. O candidato terá 3 (três) dias, a contar da data de recebimento da 
correspondência indicada no item 14.4.  para manifestar interesse ou desistência pela 
vaga. 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

Instrução: O candidato deverá indicar, obrigatoriamente, a fase do Concurso a que 
se refere o recurso, o número da questão objeto do recurso (quando for o caso), o 

gabarito publicado pelo Instituto CETRO (quando for o caso), a sua resposta (quando 
for o caso), avaliação das Provas Práticas, avaliação de Títulos (quando for o caso),   e 

a sua argumentação fundamentada. 
Quando o recurso for referente ao enunciado da questão, o candidato deverá indicar o 
número da questão a que se refere o enunciado e a sua argumentação fundamentada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA 
CONCURSO PÚBLICO 01/2008  

NOME DO CANDIDATO: 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
FASE DO CONCURSO A QUE SE REFERE O RECURSO 
NÚMERO DA QUESTÃO: (QUANDO FOR O CASO) 
GABARITO DO INSTITUTO CETRO: (QUANDO FOR O CASO) 
RESPOSTA DO CANDIDATO: (QUANDO FOR O CASO) 

ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO 
___________________________________________________________________ 

 



14.6. Os candidatos após o comparecimento e ciência da convocação citada no item 
14.4.,  terão  o  prazo  máximo de 10 (DEZ) dias corridos para apresentação dos  
documentos discriminados a seguir: Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de 
Eleitor, Comprovantes de votação nas 2 (duas) últimas eleições, Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, Cédula de Identidade – RG ou RNE, 2 
(duas) fotos 3x4 recentes, Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, 
informando não haver feito o cadastro, Cadastro de Pessoa Física – CPF/CIC, 
Comprovantes de escolaridade, Certidão de Nascimento dos filhos, Caderneta de 
Vacinação dos filhos menores de 14 anos (se houver) e Atestados de Antecedentes 
Criminais. 
14.7. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados serão 
submetidos a exame-médico que avaliará sua capacidade física e mental no 
desempenho das tarefas pertinentes ao Cargo a que concorrem. 
14.7.1. As decisões do Serviço Médico da Prefeitura de Ituiutaba de caráter 
eliminatório para efeito de nomeação, são soberanas e delas não caberá qualquer 
recurso. 
14.8. Não serão aceitos no ato da convocação e/ou nomeação, protocolos ou cópias 
dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem 
acompanhadas do original. 
14.9. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma 
vaga, o fato será formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência Definitiva. 
14.9.1. O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e 
desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público, fato 
comprovado pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba através de Termo de Convocação e 
Aviso de Recebimento.  
14.9.2. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a 
Prefeitura Municipal de Ituiutaba. 
14.10. Ao entrar em exercício, o funcionário contratado ficará sujeito ao estágio, 
probatório de 3 (três) anos e terá o seu desempenho no cargo avaliado a cada 12 
(doze) meses. 
14.11. Os candidatos classificados serão contratados pelo REGIME ESTATUTÁRIO. 

XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. Todas as convocações, avisos e resultados referentes exclusivamente às etapas 
do presente concurso serão publicados em jornal de circulação local e afixados no 
Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Ituiutaba. 
15.2. Serão publicados no jornal apenas os resultados dos candidatos que lograrem 
classificação no concurso. 
15.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de 
classificação no concurso, valendo para esse fim, a homologação publicada no jornal. 
15.4. A aprovação no concurso não gera direito à nomeação, mas esta, quando se 
fizer, respeitará a ordem de classificação final. 
15.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, 
mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da nomeação, 

acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas 
decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
15.6. Caberá ao Prefeito a homologação dos resultados finais do Concurso Público. 
15.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito,  
até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância 
que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
15.8. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante o Instituto 
CETRO, situado à Av. Paulista, 2001 – 13º andar – São Paulo/SP, CEP 01311-300, 
até a data de publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto ao 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ituiutaba, situada  
à Av. 17, nº 1.084 – Centro – Ituiutaba/MG, através de correspondência com aviso de 
recebimento. 
15.9. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, 
até que se expire o prazo de validade do Concurso, para viabilizar os contatos 
necessários, sob pena de quando for contatado, perder o prazo para tomar posse, 
caso não seja localizado. 
15.10. A Prefeitura Municipal de Ituiutaba e o Instituto CETRO não se 
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: Endereço não 
atualizado; Endereço de difícil acesso; Correspondência devolvida pela ECT por 
razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato e 
Correspondência recebida por terceiros. 
15.11. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à 
apresentação para posse e exercício correrão às expensas do próprio candidato. 
15.12. A Prefeitura Municipal de Ituiutaba e o Instituto CETRO não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes a este Concurso. 
15.13. A realização do certame será feita sob exclusiva responsabilidade do Instituto 
Nacional de Educação Cetro.  
15.14. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Concurso 
da Prefeitura Municipal de Ituiutaba e pelo Instituto Nacional de Educação 
CETRO, no que tange a realização deste concurso. 
 
 
 
 
 
 
Ituiutaba, 06 de fevereiro de 2008. 

Prefeito Municipal 
Fued José Dib  
 
 

 
 

               C R O N O G R A M A  P R E V I S T O  
 

DATAS EVENTO 
15/02 a 05/03/08 Período de inscrições via Internet. 

15/02 a 05/03/08 Período de inscrição via Posto de Inscrição. 

Até 28/03/08 Divulgação das listas de candidatos inscritos e convocação para a realização das provas Escritas. 

06/04/08 Data prevista para aplicação das provas Escritas e entrega dos títulos. 

08/04/08 Data prevista para divulgação do Gabarito das provas Escritas. 

10 e 11/04/08 Prazo recursal quanto ao gabarito das provas Escritas. 

A partir 25/04/08 Data prevista para a divulgação da lista de resultado e convocação para as provas Práticas. 

28 e 29/04/08 Prazo previsto para interposição de recursos referentes à publicação do resultado e da convocação da prova Prática. 

18/05/08 Data prevista para aplicação das provas Práticas. 

A partir 04/06/08 Data prevista para a divulgação da lista de resultado. 

05 e 06/06/08 Prazo previsto para interposição de recursos referentes à publicação do resultado 

19/06/08 Data prevista para a divulgação da lista de resultados finais no Paço Municipal. 

 
 
 
 

ANEXO  I  - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
PARA OS CARGOS VIGILANTE, OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, MOTORISTA DE 
VEÍCULOS PESADOS E MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES. 
Compreensão de textos. Significação das palavras: sinônimos e antônimos. Ortografia: 
escrita das palavras. Separação de sílabas. 
 
PARA OS CARGOS INSPETOR DE ALUNOS, MONITOR ARTES-DANÇA, MONITOR 
ARTES-PINTURA, MONITOR ARTES-MÚSICA, MONITOR ARTESANATO (CROCHÊ, 
TRICÔ E BORDADOS), MONITOR ARTESANATO (TRICÔ A MÁQUINA), MONITOR 
ARTESANATO (CERÂMICA), MONITOR ARTESANATO (PINTURA EM TECIDO), 
MONITOR ARTESANATO (UTILIZAÇÃO MATERIAL RECICLÁVEL), MONITOR 
EDUCAÇÃO FÍSICA-CAPOEIRA, MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA-KARATÊ, MONITOR 
CORTE E COSTURA, MONITOR MODA (ESTILISTA) E DESENHISTA. 
Compreensão de textos. Pontuação. Ortografia. Plural de substantivos e adjetivos. 
Concordância verbal e nominal. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. 
 
PARA OS CARGOS ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR 
DE CONTABILIDADE, AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA, AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA, CADASTRADOR FISCAL, CONTADOR, BIBLIOTECOMO, BIÓLOGO, 
ENFERMEIRO, ESPECIALISTA EDUCAÇÃO (EE), FARMACÊUTICO, FISCAL DE OBRAS, 
FISCAL DE POSTURAS, FISCAL SANITARISTA, FISCAL DE TRIBUTOS, 
FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, PROFESSOR 1, PROFESSOR 2 
(LÍNGUA PORTUGUESA), PROFESSOR 2 (INGLÊS), PROFESSOR 2 (MATEMÁTICA), 

PROFESSOR 2 (GEOGRAFIA), PROFESSOR 2 (HISTÓRIA), PROFESSOR 2 (CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS), PROFESSOR 2 (EDUCAÇÃO FÍSICA), PSICÓLOGO, TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO, TÉCNICO DE RAIO X, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM 
AGROPECUÁRIA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, TOPÓGRAFO, MÉDICO VETERINÁRIO. 
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e 
figurado das palavras. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 
 
MATEMÁTICA 
PARA OS CARGOS DE VIGILANTE, OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, MOTORISTA 
DE VEÍCULOS PESADOS E MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES. 
Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Utilização de 
dezena e dúzia. Sistema monetário brasileiro. Resolução de problemas de natureza simples. 
 
PARA OS CARGOS INSPETOR DE ALUNOS, MONITOR ARTES-DANÇA, MONITOR 
ARTES-PINTURA, MONITOR ARTES-MÚSICA, MONITOR ARTESANATO (CROCHÊ, 
TRICÔ E BORDADOS), MONITOR ARTESANATO (TRICÔ A MÁQUINA), MONITOR 
ARTESANATO (CERÂMICA), MONITOR ARTESANATO (PINTURA EM TECIDO), 
MONITOR ARTESANATO (UTILIZAÇÃO MATERIAL RECICLÁVEL), MONITOR 
EDUCAÇÃO FÍSICA-CAPOEIRA, MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA-KARATÊ, MONITOR 
CORTE E COSTURA, MONITOR MODA (ESTILISTA) E DESENHISTA. 
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. 
Problemas envolvendo as quatro operações. Sistema métrico decimal. Sistema monetário 
brasileiro.  



PARA OS CARGOS AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, 
AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA, AUXILIAR DE BIBLIOTECA, CADASTRADOR 
FISCAL, FISCAL DE OBRAS, FISCAL DE POSTURAS, FISCAL SANITARISTA, FISCAL 
DE TRIBUTOS, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, TÉCNICO DE RAIO X, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, TOPÓGRAFO. 
Conjuntos Numéricos, funções e equações: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e 
reais; funções e equações lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e 
trigonométricas; polinômios e equações. Probabilidade e análise combinatória. Matrizes, 
determinantes e sistemas lineares. Números e grandezas direta e inversamente 
proporcionais: razões e proporcionais, divisão proporcional, regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros. Geometria no plano e no espaço. Sistema de medidas 
legais. Resolução de situações-problema. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
PARA OS CARGOS VIGILANTE, OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, MOTORISTA DE 
VEÍCULOS PESADOS E MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, INSPETOR DE ALUNOS, 
MONITOR ARTES-DANÇA, MONITOR ARTES-PINTURA, MONITOR ARTES-MÚSICA, 
MONITOR ARTESANATO (CROCHÊ, TRICÔ E BORDADOS), MONITOR ARTESANATO 
(TRICÔ A MÁQUINA), MONITOR ARTESANATO (CERÂMICA), MONITOR ARTESANATO 
(PINTURA EM TECIDO), MONITOR ARTESANATO (UTILIZAÇÃO MATERIAL 
RECICLÁVEL), MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA-CAPOEIRA, MONITOR EDUCAÇÃO 
FÍSICA-KARATÊ, MONITOR CORTE E COSTURA, MONITOR MODA (ESTILISTA) E 
DESENHISTA. 
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais (veiculados nos últimos sessenta dias), em 
meios de comunicação de massa, como jornais, rádios e televisão.  
 
PARA OS CARGOS ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR 
DE CONTABILIDADE, AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA, AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA, CADASTRADOR FISCAL, CONTADOR, BIBLIOTECOMO, BIÓLOGO, 
ENFERMEIRO, ESPECIALISTA EDUCAÇÃO (EE), FARMACÊUTICO, FISCAL DE OBRAS, 
FISCAL DE POSTURAS, FISCAL SANITARISTA, FISCAL DE TRIBUTOS, 
FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, PROFESSOR 1, PROFESSOR 2 
(LÍNGUA PORTUGUESA), PROFESSOR 2 (INGLÊS), PROFESSOR 2 (MATEMÁTICA), 
PROFESSOR 2 (GEOGRAFIA), PROFESSOR 2 (HISTÓRIA), PROFESSOR 2 (CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS), PROFESSOR 2 (EDUCAÇÃO FÍSICA), PSICÓLOGO, TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO, TÉCNICO DE RAIO X, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM 
AGROPECUÁRIA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, TOPÓGRAFO, VETERINÁRIO. 
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, 
arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações 
científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e 
cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama 
nacional e internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional e internacional. O 
cotidiano brasileiro.  
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA   
PARA OS CARGOS AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA, AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA, CADASTRADOR 
FISCAL, FISCAL DE TRIBUTOS, FISCAL DE OBRAS, FISCAL DE POSTURAS, FISCAL  
SANITARISTA, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, TÉCNICO DE RAIO X, TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, TOPÓGRAFO. 
Conhecimentos sobre princípios básicos de informática. Microsoft Windows. MS Office 2000: 
Word (edição e formatação de textos); Excel (elaboração de tabelas e gráficos). Internet. 
 
POLÍTICAS DE SAÚDE  
PARA OS CARGOS DE MÉDICO CARDIOLOGISTA, CIRURGIÃO GERAL, CLÍNICO 
GERAL, DERMATOLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, GINECO-OBSTETRA, 
INFECTOLOGISTA, NEFROLOGISTA, NEUROLOGISTA, OFTALMOLOGISTA, 
ORTOPEDISTA, PEDIATRA, PLANTONISTA, PNEUMOLOGISTA, PSIQUIATRA, 
RADIOLOGISTA, REUMATOLOGISTA. 
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Constituição Federal. Lei 
8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 
01/02. Programa de Saúde da Família – PSF. Estratégias de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de notificação 
compulsória. Ênfase em saúde coletiva. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE CONTADOR 
Noções introdutórias: • Campo de atuação da Contabilidade; Grupo de pessoas e de 
interesses que necessitam da informação contábil;  Limitações do método contábil; Princípios 
e Convenções Contábeis. Procedimentos Contábeis Básicos: • Técnica contábil: contas, 
teoria, função e estrutura das contas, funcionamento. • Mecanismo de débito, crédito e saldo. 
• Sistemas de contas. • Estatística Patrimonial (contas, grupo de contas, prazos de 
vencimento e contas retificadoras) • Plano de contas. • Escrituração – diário, razão. • 
Métodos das partidas dobradas. • Lançamentos. Elementos. Fórmulas. Correção. Variações 
patrimoniais: • Receitas, despesas, exercício social. • Regime de caixa e de competência. • 
Ajustes decorrentes. • Encerramento de exercício. Relatórios contábeis: • Balancete de 
verificação  • Demonstração do resultado do exercício. • Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido. (Com distribuição de resultado) • Balanço Patrimonial; • Demonstração 
do Fluxo de Caixa; • Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos • Notas 
Explicativas Demonstrações Financeiras • Demonstração do resultado do exercício. • 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. (Com distribuição de resultado) • 
Balanço Patrimonial; • Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos • Notas 
Explicativas • Consolidação de Balanços Aspectos Fiscais e Legais da Contabilidade • 
Reavaliação; • Avaliação de Investimentos – método de custo e método de equivalência 
patrimonial; • Matriz e Filial (todas operações); • Exportação e Importação; • Provisões versus 
Reservas; • Imposto de Renda Pessoa Jurídica;    • Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido; • Elementos patrimoniais: critérios de classificação e avaliação • Arrendamento 
Mercantil e Consórcios.  Elementos Fundamentais para Análise das Demonstrações 
Financeiras • Correção Monetária Integral • Demonstrações contábeis: partes componentes, 
obrigatoriedade de elaboração; • Balanço Patrimonial: estrutura; • Demonstração de 
Resultado do Exercício. Estrutura; • Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
Estrutura; • Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Estrutura;• Notas 
explicativas: conteúdo e forma de apresentação; • Necessidades e importância da análise 
das demonstrações contábeis. Utilização dos Indicadores Financeiros • Analise da atividade 
e retorno: Giro do ativo, retorno sobre vendas, retorno sobre ativo e retorno sobre o 
patrimônio liquido  • Análise da atividade e rotação. Ciclos financeiros e operacional, prazo 
médio de rotação dos estoques, prazo médio de recebimento de vendas e prazo médio de 
pagamento de compras  • Analise da estrutura e endividamento Imobilização do Patrimônio 
Liquido, Participação de Capitais de Terceiros, Composição do Endividamento -  
Endividamento Financeiro sobre o Ativo Total e Nível de Desconto de Duplicatas   • Índices 
de Liquidez - Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Índice de Cobertura de Juros. 
Avaliação do Desempenho Empresarial • Análise através dos índices • Índices padrão• 
Modelo de Avaliação de Empresa • Análise horizontal e vertical. Noções de contabilidade 
Pública: Balanços: Patrimonial, Financeiro, Orçamentário; Variações Patrimoniais. Fases e 
Estágios do processo de despesa conforme Lei 4.320/64, tipos de nota de Empenho; 
processo de Restos a Pagar e Noções sobre Sistema, Processo Orçamentário e Noções de 
Contabilidade por centro de Custos. 

Lei 1028/00; Lei 4.320/64; LC 101/00; Decreto Lei 200/67; IN 42/04, TCU; Lei 8.666/93. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e 
concordância dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras 
correspondências. Noções de arquivologia: informação, documentação, classificação, 
arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização 
e administração de arquivos, técnicas modernas. Administração de material: aquisição, 
cadastros, registros, controle e movimentação de estoques, armazenamento, transporte, 
reposição, segurança. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO  DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE 
Contabilidade básica: campos de atuação; princípios fundamentais de contabilidade; balanço 
patrimonial: ativo, passivo; patrimônio líquido; demonstração de resultados; plano de cotas; 
noções de débitos e crédito; escrituração; razão, diário; caixa; balancetes de verificação; 
variações do patrimônio líquido. Contabilidade pública: orçamento público; classificações 
institucional e funcional-programática; classificações orçamentárias; receita; despesas; 
contabilização das operações típicas; balanços e demonstrações das variações patrimoniais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS 
Código Tributário Municipal. Código Tributário Nacional. Notas Fiscais e Contábeis. 
Prestação de Serviço. Inscrição Municipal. Receitas Municipais. Impostos: Municipais, 
Estadual e Federal. Siglas, cálculos; fiscalização, legislação e direito tributário. Siglas; 
Normas Técnicas. Dívida Ativa. Penalidades. Autos de Infração. Prazos Legais. Relações 
humanas no trabalho. Lei de Licitações e Contratos no 8.666/93. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO  DE BIBLIOTECÔNOMO 
Organização e administração de bibliotecas. Seleção e aquisição de obras. Conservação e 
preservação do acervo. Estatística e relatórios. Noções de reprografia. Processamento 
técnico. Catalogação. Classificação. Indexação. Serviço de Referência – Técnicas de busca. 
Bibliografia e referência. Obras nacionais e internacionais. Orientação ao usuário. Divulgação 
de serviços. Disseminação seletiva da informação. Normalização da documentação. Normas 
brasileiras e internacionais. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Conhecimentos básicos sobre registro de livros. Conhecimentos básicos de acervo 
bibliográfico. Títulos de livros. Escritores. Conhecimento básico de catalogação de livros. 
Técnicas de atendimento ao público. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE INSPETOR DE ALUNOS 
LDB 9694/96 e ECA 8069/90. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Instrumentos (uso e funcionamento): microscópio; espectrofotômetro; balança analítica; 
centrífuga; etc. Conhecimentos de: coleta de material; preparo de vidraria para técnicas; 
preparo de corantes; preparo de soluções; esterilização e desinfecção; preparo de lâminas 
para observação microscópica. Bacteriologia (Microbiologia): preparação de esfregaços 
bacteriológicos, preparação de meios de cultura; métodos gerais para o estudo das bactérias; 
noções de bacteriologia. Parasitologia: preparo de fezes para exame; noções dos ciclos 
parasitários, identificação de parasitas, conceito de hospedeiro intermediário e definitivo. 
Sorologia: noções básicas de antígeno/anticorpo; diagnósticos laboratoriais mais comuns 
(PCR, tipagem sangüínea, fator Rh, VDRL, teste de gravidez, etc.); separação de soro e 
plasma. Bioquímica: dosagens de glicose, triglicérides, colesterol, ácido úrico, uréia, etc; 
análise de urina. Hematologia: coagulograma, VHS, noções gerais de preparo de lâmina e 
contagem específica das células sangüíneas, determinação dos índices hematimétricos, 
noções gerais do processo de coagulação. Eletroforese: Noções gerais de funcionamento da 
cuba eletroforética. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO DE RAIO X 
Efeitos biológicos das radiações em meios de proteção. Processamento de filmes radiológico. 
Identificação dos equipamentos radiológicos, seus componentes e acessórios, utilizados e 
funcionamento. Anatomia e técnicas radiológicas: crânio, mastóides e sela turca, coluna 
cervical, torácica, lombo-sacra e do cóccix, bacia e articulações locais, membros inferiores e 
superiores, tórax, abdome. Atitude ética e profissional do Técnica em Radiologia. Legislação 
do Sistema Único de Saúde – SUS. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO BIÓLOGO 
Bactérias patogênicas: Morfologia e ultra-estrutura: Dimensões, formas e agrupamentos das 
células; fragelos, microfibrilas, cápsulas e camadas limosas, parede celular (diferenças entre 
bactérias Gram positivas e Gram negativas), protoplastos e esferoplastos, espaço 
periplásmico, membrana plasmática, estruturas citoplasmáticas. Fisiologia: Nutrientes, 
condições de crescimento, transportes através de membrana, crescimento populacional, 
reprodução, espoluração e germinação. Isolamento e identificação: Técnicas de amostragem, 
isolamento e cultivo; microscopia, propriedades tintoriais, identificação metabólica, pesquisas 
determinantes de patogeneicidade das respectivas bactérias patogênicas. Utilização dos 
diversos sistemas de classificação. Bioquímica bacteriana: Metabolismo eterotrófico e 
anaeróbio para geração de energia: Glicólise; via pentosefosfato, via Entner-Doudoroff; 
fermentações alcoólica, lática, propiônica, butirica e butanodiol. Metabolismo heterotrófico e 
aeróbio para geração de energia: Ciclo do ácido tricarboxílico, rações anapleróticas, sistemas 
transportadores de elétrons e fosforilação oxidativa, superóxido dismutase. Metabolismo 
lipídeos e proteínas: Desassimilativo. Biossíntese: Glicogênio, Ácido poli-b-hidroxibutírico, 
polifosfatos, ácidos teicóicos, peptidioglucanas, lipopolissacarídeos, aminoácidos, proteínas, 
nucleotídeos. Integração de metabolismo. Purificação de proteínas e polissarcarídeos. 
Processos de separação; processos de ruptura celular, técnicas de recuperação, 
concentração, fracionamento e purificação. Processos fermentativos. Tecnologia da produção 
de: Antibióticos por processos fermentativos e semi-sintéticos. Vacinas. Ácidos orgânicos, 
Vitaminas, Aminoácidos, Enzimas, Biopolímeros, Biomassa e Proteínas. Engenharia 
Bioquímica: Esterilização de equipamentos, meios de fermentação e ar. Agitação e aeração 
em fermentadores. Condução dos processos fermentativos (bateladas e contínuo). Cinética 
dos processos fermentativos. Tipos de fermentadores industriais. Operação e controles de 
uma indústria de fermentação. Separação e purificação de produtos de fermentação. 
Controles da qualidade e biotecnologia: Controle genético. Controle microbiológico. Controle 
bioquímico. Controle farmacológico. Controle organoléptico. Utilização da estatística no 
controle da qualidade. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO FARMACÊUTICO 
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. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. 
Métodos Diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, 
ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: 
diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial, isquemia miocárdica, doença reumática, 
valvopatias: diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva, doença de Chagas, 
arritmias cardíacas: diagnóstico e tratamento. Marca-passos artificiais. Endocardite 
infecciosa. Hipertensão pulmonar. Sincope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. 
Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
Bases da cirurgia - respostas endócrinas e metabólicas ao trauma. Equilíbrio hidroeletrolítico 
e nutrição. Choque. Infecção e cirurgia. A cirurgia e a ética médica. Cirurgia do tórax, traquéia 
e tireóide. Hemotórax: diagnóstico e conduta. Pneumotórax: diagnóstico e conduta. Empiema 
pleural: diagnóstico e conduta. Tórax instável: conduta. Traqueotomias: indicações e técnica. 
Diagnóstico e conduta na doença de Plummer. Diagnóstico e conduta na doença de 
Basedow-Graves. Conduta no nódulo "frio" de Tireóide. Cirurgia do aparelho digestivo - 
Disfagia: Orientação propedêutica. Lesões cáusticas: atendimento inicial. Megaesôfago: 
classificação e conduta. Neoplasia de esôfago: clínica e estadiamento. Doença péptica: 
fisiopatologia e terapêutica. Doença péptica: indicações do tratamento cirúrgico. Neoplasia 
gástrica: Conduta na lesão precoce. Megacólon chagásico: diagnóstico e conduta. Doença 
diverticular do cólon: clínica e tratamento. Neoplasia do cólon: manifestações clínicas. 
Diagnóstico e conduta na colecistopatia calculosa. Conduta na coledocolitíase. Colangite 
aguda: fisiopatologia e tratamento. Colecistite aguda: indicação cirúrgica. Pancreatite aguda: 
tratamento quadro inicial.  Abdômen agudo: abordagem diagnóstica. Cirurgia dos vasos 
periféricos - conduta na trombose venosa profunda. Síndrome pós flebítica - 
fisiopatologia/tratamento. Cirurgia plástica e reconstrutora - tratamento inicial do grande 
queimado. Síndrome de Fournier: abordagem terapêutica. Cirurgia da parede abdominal - 
conduta nas hérnias inguinocrurais. Técnicas para correção das hérnias incisionais. Ênfase 
em Saúde Coletiva. Código de Ética Médica. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças 
cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, 
doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, 
hipertensão arterial, choque. Doenças pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite 
aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. Doenças do sistema 
digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, 
hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, 
doença diverticular de cólon, tumores de cólon. Doenças renais: insuficiência renal aguda e 
crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, 
infecções urinárias. Doenças metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Doenças da hipófise e da 
adrenal. Doenças hematológicas: anemias hipocrônicas, macroncíticas e homolíticas, anemia 
aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de 
transfusão. Doenças reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus 
eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Doenças neurológicas: coma, 
cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, 
encefalopatias. Doenças psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, 
pânico, depressão; doenças infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças 
sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, 
lepstopirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, 
infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; doenças dermatológicas: escabiose, 
pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções 
bacterianas; doenças imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, 
anafiloxia; doenças ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, 
leucorréias, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. Urgência e emergência. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Anatomia e fisiologia da pele. Imunopatologia cutânea. Histopatologia das doenças de pele. 
Dermatoses eczematosas. Dermatoses eritemato-pápulo- escamosas. Dermatose seborréica, 
psoriasis, ptiriasis rósea de Gilbert, liquen plano, outras formas de líquen. Púrpuras. Pruridos: 
estrófulo, nodular de Hyde, Hebra, astealósico, anogenital, idiopática. Dermatoses vésico-
bolhosas: pênfigos, Duhring Brock, dermatose linear por IgA, herpes gestationes, impetigo 
herpertiforme. Acnes. Micoses. Dermatoses ulcerosas. Doenças do tecido conjuntivo. 
Infecções bacterianas da pele. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Micoses 
superficiais. Micoses profundas. Dermatoviroses. Escabioses e outras dermatoses 
parasitárias. Dermatoses metabólicas. Reações de hipersensibilidade da pele: urticária, E. 
polimorfo, Stevens Jonhson, Lyell e S. SS. SS. Dermatoses congênitas e hereditárias. 
Tumores da pele. Linformas e outros processos malignos. Terapêutica tópica das dermatoses. 
Cirurgia dermatológica. Leishmaniose. M. H. M. Hansen. Aspectos macroscópicos e 
microscópicos do exame micológico direto e cultura. Terapêutica sistêmica das dermatoses. 
Manifestação cutânea das doenças sistêmicas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Fisiologia e Farmacologia endócrina; Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração 
de óbito; Doenças de Notificação Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico 
anamenese, no diagnóstico e na orientação; Neuroendocrinologia: Diabetes Insépidus. 
Tumores secretantes e não secretantes da hepofíse; Tireóide: Hipo e Hipertiroidismo, 
Tiroídes, Nódulos e Carcinoma, Bócios, Defeitos da síntese, Emergências; Doenças 
osteometaboemas e da Paratireóide: Hipo e Hiperparatirodismo, Hipercalcemas, Raquitismo, 
osteomalácia;Adrenal: Hipeplásia adrenal congênita, Síndrome de Cushing, Insuficiência 
Adrenal, Feocromocitoma, Hipoe Hiperaldosteronismo, Tumores e incidentalomas; Sistema 
Reprodutivo: Hepogonadismo, Anomalias do desenvolvimento sexual, Hirsutismo, 
Amenorréias, Ginecomastia; Pâncreas: Diabetes Mellites, Complicações agudas e crônicas, 
Tumores do pâncreas endócrino; Obesidade, Dislipidemias. Crescimento e Desenvolvimento: 
Baixa estatura. Puberdade normal, retardada e precoce. Legislação do SUS. Obesidade 
Infantil. Hipoglicemias; Aneroxia e Bulimia Nervosa; Transtornos Alimentares. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO GINECO-OBSTETRA 
Anticoncepção, planejamento familiar, infertilidade; - Doenças sexualmente transmissíveis; - 
Infecção das vias genitais; - Amenorréia; - Hemorragia uterina disfuncional; - Dismenorreia e 
síndrome de tensão pré-menstrual; - Endometriose e Adenomiose; - Síndrome dos ovários 
policísticos; - Menopausa; - Hiperandrogenismo; - Tuberculose genital; - Incontinência 
urinária; - Ginecologia pediátrica e do adolescente; - Urgências ginecológicas; - Patologias 
Ginecológicas benignas e malignas da mama, colo, uterino, corpo uterino, vulva, vagina e 
ovários, Traumatismo genital. : Embriologia; - Assistência pré-natal; - Diagnóstico de 
gravidez; Propedêutica da gravidez - Contratilidade uterina; - Estudo clínico e assistência ao 
parto; - Endocrinologia da gravidez; - Trocas materno-ovulares; - Repercussões clínicas das 
adaptações do organismo materno; - Drogas e gravidez; - Genética pré-natal; - 
Desenvolvimento e crescimento fetal; - Avaliação da vitalidade fetal; - Prenhez ectópica; - 
Neoplasias trofoblásticas gestacionais; - Gestação de alto risco; - Doença hemolítica 
perinatal; - Prematuridade; - Sofrimento fetal agudo; - Infecção puerperal; - Puerpério; - 
Lactação. Patologia do puerpério (infecção puerperal, hemorragias e distúrbios da lactação). 
Doenças intercorrentes do ciclo grávido-puerperal. Gravidez prolongada. Hemorragias da 
primeira e segunda metade da gravidez. Patologia do sistema amniótico. Síndromes 
hipertensivas na gestação. Gemelidade. Sofrimento fetal agudo. Tocurgia. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO INFECTOLOGISTA  
Princípios do Atendimento Clínico anamenese, no diagnóstico e na orientação. 
Fisiopatogenia, diagnóstico, tratamento e complicações das patologias. Meningites. Doenças 
menigocóccicas. Lepstospirose. AIDS. Leishimaniose: tegumentar e visceral. Doenças 
exantemáticas. Hepatites infecciosas: Hepatites virais. Malária. Febre tifóide. Salmoneloses. 
Dengue. Doença de Chagas. Febre Amarela. Esquistossomose Mansoni. Cólera. 
Riquetsioses. Raiva. Tétano. Febres purpúricas. Enteroviroses. Estafilococcias. 
Estreptococcias. Hanseníase. Parasitoses Intestinais. Neurocisticercose. Tuberculose. 
Pneumonias atípicas. Paracoccidioidomicose. Histoplasmose. Infecções Herpéticas. 
Toxoplasmose. Doenças sexualmente transmissíveis. Infecção hospitalar. Sepse. Febre de 
origem indeterminada. Mononucleose infecciosa. Imunizações. Noções de antibioticoterapia. 
Endocardites infecciosas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO NEFROLOGISTA 
Anatomia e fisiologia do aparelho urinário. Anomalias congenitas do trato urinário. Anomalias 
externas do trato urinário e da genitália. Infecções do trato urinário. Litíase urinária. 
Glomerulopatias. Síndrome Nefrótica. Tubulopatias idiopáticas. Patologias da região inguino 
escrotal na infância. Anomalias obstrutivas no trato urinário. Distúrbios vasculares renais. 
Hipertensão arterial na infância. Insuficiência renal aguda e crônica. Síndrome Hemolítico 
Urêmico. Hematúrias na infância. Incontinência urinária e enurese. Doenças sistêmicas com 
acometimento renal. Tumores do aparelho urinário. Edema/diuréticos. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO NEUROLOGISTA 
Semiologia neurológica: Achados normais e patológicos, síndromes neurológicas. Exames 
para-clínicos: Indicação e interpretação dos achados de líquor, eletroencefalograma, 
eletroneuromiograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética, angiografia e 
potencais evocados. Distúrbios do desenvolvimento: Encefalopatia estática (PC), síndrome 
de hiperatividade com déficit de atenção, síndrome de Down, síndrome do X-frágil, 
hipotireoidismo ongênito e autismo. Infeções do Sistema nervoso central: Meningite 
bacteriana aguda, meningo-encefalite tuberculosa, meningo-encefalite viral, cisticercose, 
infecções fúngicas, sífilis, HIV. Doenças cerebro-vasculares: AVC isquêmico, AVC 
hemorrágico, hemorragia subaracnóide. Cefaléia: Classificação, enxaqueca, cefaléia 
tensional, arterite temporal. Epilepsia: Classificação, convulsões febris simples, epilepsias 
parciais, epilepsias generalizadas, síndromes epilépticas, tratamento.  Distúrbios do 
movimento: Parkinsonismo, coreo-atetoses, distonias, tremores. Demências: Doença de 
Alzheimer, doença de Pick, doença de Creutzfeldt-Jakob, pseudo-demência, demências 
tratáveis.  Tumores do sistema nervoso central: Tumores primários, tumores metastáticos, 
manejo clínico. Doenças do sistema nervoso periférico: Neuropatias hereditárias e 
adquiridas, doenças do neurônio motor, miopatias congênitas, miopatias inflamatórias, 
miastenia gravis. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. Código de Ética 
médica. Doenças de Notificação Compulsória. Ênfase em Saúde Coletiva. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
REFRAÇÃO: Conceitos sobre os diversos erros refracionais, anisometropia, exame de 
refração, prescrição de óculos, conceito e uso do equivalente esférico na prescrição de óculos, 
e conhecimentos sobre os materiais das lentes de óculos, tipos de bifocais, multifocais, 
indicações e contra-indicações. PATOLOGIA OCULAR EXTERNA: Conjuntivites virais, 
bacterianas, alérgicas e outras. Ceratites herpéticas, traumáticas, por olho seco, e outras - 
causas e tratamentos. Ceratopatia bolhosa - causas e tratamentos. Úlcera de córnea - causas 
e tratamentos. TRAUMA OCULAR: o que fazer e o que não fazer em casos de traumas 
mecânicos perfurantes, não perfurantes, químicos e outros. Tratamento cirúrgico do trauma 
perfurante ocular. ESTRABISMO: classificação, propedêutica básica, e tratamento cirúrgico e 
não cirúrgico. Ambliopia - prevenção, diagnóstico e tratamento. UVEÍTES: diagnóstico e 
tratamento dos principais tipos de  uveítes:  toxoplasmose,  Vogt-Koyanagi-Harada, Behçet, 
tuberculose, uveítes reumáticas, e herpéticas. AIDS E OLHO: diagnóstico e tratamento de 
CMV, neurocriptococose, tuberculose, lues, e outras alterações. ÓRBITA: oftalmopatia de 
Graves - diagnóstico e tratamento. GLAUCOMA: diagnóstico e tratamento do glaucoma 
primário de ângulo aberto e do glaucoma agudo. RETINA: Diagnóstico e tratamento do 
descolamento de retina - conceitos gerais. Retinopatia diabética: diagnóstico e tratamento. 
Retinopatia hipertensiva - diagnóstico. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO ORTOPEDISTA 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de óbito; - Doenças de Notificação 
Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico anamenese, no diagnóstico e na orientação; 
Fisiopatogenia, diagnóstico, tratamento e complicações das patologias; Meningites; Doenças 
menigocóccicas; Lepstospirose; AIDS; Leishimaniose: tegumentar e visceral; Doenças 
exantemáticas; Hepatites infecciosas: Hepatites virais; Malária; Febre tifóide; Salmoneloses; 
Dengue; Doença de Chagas; Febre Amarela; Esquistossomose Mansoni; Cólera; 
Riquetsioses; Raiva; Tétano; Febres purpúricas; Enteroviroses; Estafilococcias; 
Estreptococcias; Hanseníase; Parasitoses Intestinais; Neurocisticercose; Tuberculose; 
Pneumonias atípicas; Paracoccidioidomicose; Histoplasmose; Infecções Herpéticas; 
Toxoplasmose; Doenças sexualmente transmissíveis; Infecção hospitalar; Sepse; Febre de 
origem indeterminada; Mononucleose infecciosa; Imunizações; Noções de antibioticoterapia; 
Endocardites infecciosas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO PEDIATRA 
Código de Ética Médica. Anamnese e Exame Físico da criança e do adolescente. 
Crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente: normalidade e distúrbios mais 
comuns. Alimentação: aleitamento materno e alimentação no primeiro ano de vida: 
necessidades nutricionais. Atenção integral à criança em idade escolar, assistência individual 
e ações coletivas na escola e na creche. Adolescência: principais necessidades e problemas 
de saúde. Imunizações. Doença diarréica aguda e crônica: aspectos epidemiológicos, 
etiologia, diagnóstico e tratamento.   Terapia  de  rehidratação  oral.  Doenças  respiratórias :  
aspectos   epidemiológicos,   diagnóstico,  tratamento  e  propostas de  intervenção na  
morbimortalidade. Acidentes: prevenção, morbimortalidade e tratamento. Desnutrição. 
Obesidade: prevenção e tratamento. Anemia: diagnóstico e tratamento. Distúrbios 
hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico. Choque: diagnóstico e tratamento. Parasitoses 
intestinais: aspectos epidemiológicos, diagnóstico, tratamento e prevenção. Viroses comuns 
na infância. Dengue. Abdômen agudo. AIDS: diagnóstico, formas clínicas e condutas 
terapêuticas.  Problemas  oftalmológicos mais comuns na infância. Tuberculose: aspectos  



epidemiológicos, manifestações clínicas, diagnóstico e terapêutica. Infecções do Trato 
Urinário. Síndrome Nefrítica e Nefrótica. Cardiopatias congênitas, Miocardite e Pericardite.  
Insuficiência Cardíaca. Hipotireoidismo Congênito. Diabetes Melittus. Anemias: diagnóstico 
diferencial e tratamento. Distúrbios da Coagulação. Púrpuras. Diagnóstico precoce das 
neoplasias mais comuns da infância. Convulsões, meningites e encefalites. Artrites e 
Artralgias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e adolescência. Dores 
recorrentes: cefaléia, dor abdominal e dor em membros. Hepatite. Colestase. Afecções das 
vias biliares. Patologias cirúrgicas mais comuns da criança e adolescência. Problemas 
dermatológicos e ortopédicos mais comuns na infância e adolescência. Violência na infância 
e adolescência: aspectos psicossociais, diagnóstico e tratamento. TCE: abordagem 
diagnóstica e terapêutica. Intoxicação exógena. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO PLANTONISTA 
Parada cardiorrespiratória, arritmias cardíacas, insuficiência coronariana aguda, infarto agudo 
do miocárdio, dissecção aórtica, emergências hipertensivas, choques. SARA, oxigenoterapia, 
insuficiência respiratória aguda, embolia pulmonar. Cetoacidose diabética, coma 
hiperosmolar, crise tireotóxica, insuficiência supra-renal. Infecção no hospedeiro imuno 
comprometido, sepse, infecções hospitalares, endocardite infecciosa, meningites. Distúrbios 
hidroeletrolítico e ácido-base, insuficiência renal aguda. Insuficiência hepática, pancreatite 
aguda, hemorragia digestiva alta e baixa, abdome agudo. Distúrbios da hemostasia, 
indicações do uso do sangue e derivados. Comas, acidentes vasculares encefálicos, estado 
de mal epilético. Sedação e analgesia. Gastroenterologia: doenças do esôfago, doença 
péptica, câncer gástrico, síndrome disabsortiva, doenças inflamatórias do intestino, câncer do 
cólon, hipertensão porta, diagnóstico diferencial das icterícias, cirrose hepática. Pneumologia: 
asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, câncer de pulmão, 
doenças da pleura. Reumatologia: diagnóstico diferencial das artrites, artrite reumatóide, 
lúpus eritematoso sistêmico, gota. Cardiologia: insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, 
cardiomiopatias. Hematologia: diagnóstico diferencial das anemias, interpretação clínica do 
hemograma, diagnóstico diferencial das linfoadenopatias e esplenomegalias. Neurologia: 
cefaléias, epilepsias, polineuropatias. Nefrologia: insuficiência renal crônica, síndrome 
nefrítica, síndrome nefrótica, infecção urinária. Endocrinologia:diabetes mellitus, distúrbios da 
tireóide. Infectologia: síndrome da imunodeficiência adquirida, febre de origem obscura, 
doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, leptospirose, toxoplasmose, 
mononucleose infecciosa, citomegalovirose, dengue, doença inflamatória, pélvica, 
antibiotecoterapia e drogas antivirais. Interpretação dos exames complementares básicos e 
principais métodos de imagem, fundamentos da farmacologia e terapêutica aplicada. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
Código de Ética; Definição; Etiologia; Epidemiologia; Fisiopatologia, diagnóstico lcínico e por 
exames subsidiários; tratamento; prognóstico e profilaxia das seguintes afecções pleuro-
pulmonares: Asma Brônquica e outras doenças que cursam com Hiperreatividade Brônquica 
(Sinusobronquite, Refluxo Gastroesofásico); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 
Pneumonias Adquiridas na Comunidade e Nosocomiais; Tuberculose e outras 
Microbacterioses; Paracoccidioidomicose e outras Micoses Pulmonares; Doenças 
Intersticiais; Doenças Ocupacionais; Tromboembolismo Venoso e outras Doenças da 
Circulação Pulmonar; Neoplasias; Insuficiência Respiratória Aguda; Ventilação Mecânica 
Invasiva e Não Invasiva; Síndrome da Apnéia do Sono; Tabagismo e outros Poluentes 
Ambientais; Oxigenoterapia Domiciliar; Endoscopia Peroral e Afecções Pleurais. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO PSIQUIATRA 
Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, quadros clínicos. 
Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das epilepsias, 
manifestações principais, tratamentos. Psicose maníaco-depressiva: conceito, classificação e 
tratamento. Neuroses: histórico, conceito, classificação e tratamento. Toxicomanias: conceito, 
conduta terapêutica. Personalidade: conceitos, desenvolvimento. Terapêutica psiquiátrica: 
psicofarmacoterapia – classificação e indicações principais. Convulsoterapia: principais tipos 
e indicações na atualidade. Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas, indicações 
principais. Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade psicopática: 
conceito, abordagem terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria. 
Principais evoluções modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. 
Política da Saúde Mental. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivismo. 
Antipsiquiatria. Psiquiatria “Democrática”. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO RADIOLOGISTA 
Tórax, Sistema Músculo-esquelético, Tireoide, Sistema Nervoso Central, Órbita, Ouvido, 
Nariz, Pescoço, Mama, Coração e Grandes-vasos, Fígado, Ducto-biliar, Pâncreas, Baço, 
Trato Gastro-intestinal, Trato Uro-genital, Obstetrícia, Ginecologia, Doppler, Física de Raio X 
e Intervenção. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO MÉDICO REUMATOLOGISTA 
Código de Ética Médica. Estrutura e função do tecido conectivo. Artrite reumatóide. Artrites 
infecciosas. Lupus eritematoso sistêmico. Esclerose sistêmica. Vasculites. Miopatias 
inflamatórias. Amiloidose. Gota. Policondrites. Osteoartrites. Artrites e doenças sistêmicas. 
Reumatismo não articular. Tumores articulares. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO ODONTÓLOGO 
Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde 
bucal. Diagnóstico, semiologia bucal, exames complementares.Cariologia: etiologia, 
diagnóstico e tratamento da doença, cárie dentária com ênfase na prevenção e promoção à 
saúde bucal. Normas de controle de infecção no ambiente de trabalho. Patologia Periodontal, 
doenças gengivais e periodontal - diagnóstico e tratamento. Algias orofaciais, tipos 
diagnósticos diferenciais. Cistos e tumores odontogênicos e não-odontogênicos. Lesões mais 
freqüentes da cavidade bucal: candidíase, gengivo - estomatite herpética, lesões herpéticas 
secundárias, sífilis e AIDS. Preparo cavitário e atípico: conceitos atuais, materiais usados em 
dentística, proteção do complexo dentina-polpa. Patologia pulpar e periapical: características 
clínicas. Emergência e Urgência em odontologia.Traumatismo Dental, fraturas das coroas e 
raízes. Terapêutica Odontológica - analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos e anestésicos 
de uso local em odontologia. Fluorterapia - uso sistêmico e tópico. Aspectos toxicológicos e 
clínicos. Educação e Saúde Bucal. Diagnóstico bucal: patologia dos tecidos moles e duros da 
cavidade oral, cárie, placa bacteriana e doença periodontal. Métodos de prevenção da cárie e 
da doença periodontal. Flúor. Técnicas de anestesia intra-oral. Princípios básicos do 
atendimento em odontopediatria. Proteção do complexo dentina-polpa. Materiais 
restauradores. Princípios gerais do preparo cavitário. Hepatites virais (A, B e C). AIDS. 
Imunizações. Técnica da lavagem das mãos. Uso de barreiras protetoras. Conduta frente a 
acidentes de trabalho. Exame clínico e radiográfico. Classificação. Lesões das estruturas 
dentárias mineralizadas e da polpa. Lesões dos tecidos periodontais. Dentição permanente - 
diagnóstico e tratamento. Trinca do esmalte. Concussão. Subluxação. Luxação. 
Deslocamento completo do dente. 9. Ética e Legislação Profissional. O Programa de Saúde 
da Família. Avaliação da qualidade em serviços de saúde. Resolutividade dos serviços de 
saúde e a satisfação do cliente. O Sistema Único de Saúde - SUS. Evolução das políticas de 
saúde no Brasil. Municipalização da Saúde. O Cartão SUS. Constituição da República 
Federativa do Brasil (art. 196 ao 200). Financiamento da saúde. Abordagem do processo 
saúde-doença das famílias e do coletivo. C onhecimentos básicos inerentes à área de 
atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos 
municipais. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO 
Zoonoses: caracterização; diagnóstico; vistoria zoosanitárias. Métodos utilizados na análise e 
inspeção de ambientes. Ações de fiscalização do meio ambiente. Controle de populações 
animais responsáveis pela transmissão de zoonoses. Campanhas de Vacinação. Legislações 
pertinentes. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ENFERMEIRO 
Ética e legislação em enfermagem: Princípios básicos de ética; Implicações éticas e jurídicas 
no exercício profissional de enfermagem; Regulamentação do exercício profissional. 
Epidemiologia e bioestatística: Estatísticas de saúde; História natural das doenças e níveis de 
prevenção; Vigilância epidemiológica. Epidemiologia das doenças transmissíveis: 
Características do agente, hospedeiro e meio ambiente; Meios de transmissão, diagnóstico 
clínico e laboratorial, tratamento, medidas de profilaxia e assistência de enfermagem; 
Imunizações: cadeia de frio, composição das vacinas, eventos adversos, recomendações para 
sua aplicação. Atenção à saúde da criança e do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. 
Atenção à saúde bucal e mental. Fundamentos de enfermagem. Processo de enfermagem. 
Prevenção e controle de infecção hospitalar. Biossegurança. Atuação do enfermeiro em Pronto 
Socorro e em situações de emergência. Assistência de enfermagem materno-infantil. Sistema 
Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Constituição Federal. Lei 8.080 de 
19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – 
NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. 
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Doenças de notificação 
compulsória. Guia Prático  da  Saúde   da    Família    (poderá ser consultado no endereço 
eletrônicohttp://dtr2004.saude.gov.br/dab/caadab/documentos/guia_psf1.pdf e 
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/caadab/documentos/guia_psf2.pdf). Atenção Básica e Atenção 
Secundária (poderá ser consultado no endereço eletrônico http://www.saude.gov.br/dab). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA 
Anatomia. Fisiologia. Neurologia. Ortopedia. Fundamentos de Fisioterapia. Cinesioterapia. 
Fisioterapia aplicada à Neurologia - Infantil – Adulto. Fisioterapia aplicada à Ortopedia e 
Traumatologia. Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia. Fisioterapia aplicada à 
Pneumologia. Arts. 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8080, de 19/09/1990. Lei 8142, de 
28/12/1990. Norma Operacional Básica do SUS 01/1996. Norma Operacional da Assistência 
à Saúde/SUS 01/2002. Emenda Constitucional nº 29/2000. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL 
O processo saúde-doença. Doença mental e cultura. Noções básicas de psicopatologias. 
Psicodinâmica nas fármaco-dependências. Psicoses. Histórico da terapia ocupacional. 
Terapia ocupacional psicodinâmica ( Fidler e Fidler). Teorias e técnicas da terapia 
ocupacional em saúde mental. Terapia ocupacional no tratamento das fármaco-
dependências. A utilização de grupos de atividades. Terapia ocupacional e reabilitação 
psicossocial. Terapia ocupacional e reabilitação profissional. Terapia ocupacional e saúde do 
trabalhador. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL 
A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes  ideo-políticos.  O espaço 
ocupacional e as relações sociais que  são  estabelecidas  pelo  Serviço  Social.  A Questão 
Social, o contexto conjuntural, profissional e as perspectivas teórico-metodológicas do 
Serviço Social pós- reconceituação. O espaço sócio-ocupacional do Serviço social e as 
diferentes estratégias de intervenção profissional. As possibilidades, os limites e as 
demandas para o Serviço Social na esfera pública, privada e nas ONG. A instrumentalidade 
como elemento da intervenção profissional.  O planejamento da intervenção e a elaboração 
de planos, programas e projetos sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas 
exigências do mercado de trabalho.  Análise da questão social.  Fundamentos históricos, 
teóricos e metodológicos do Serviço Social. Fundamentos históricos, teóricos e 
metodológicos do Serviço Social. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PSICOLÓGO 
Indivíduo, Instituições, Sociedade: Desenvolvimento, Interação Social, Processos de 
Conhecimento da Realidade, O Inconsciente, Casualidades Psíquicas, A Dimensão 
Ideológica das Instituições, A Família, A Escola, O Processo Grupal e as Práticas 
Terapêuticas de Grupo, O Trabalho Institucional Psicológico. Psicologia, Psicanálise e 
Psicoterapias: Clínica Psicológica e suas Especialidades, O Campo das Psicoterapias, A 
Nova Cultura Psicológica, Diagnóstico em Psicanálise. Teorias da Personalidade. Ética 
Profissional. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FISCAL SANITARISTA 
Códigos Municipais: Higiene, Segurança, Ordem e Costume Público; Códigos e Leis; 
Notificações; Infrações, aplicação de multas; direitos individuais e coletivos; Cumprimento de 
obrigações; Sistemas de Saúde; Meio ambiente; Higiene: vias públicas, habitações, controle 
de água e do sistema de eliminação de dejetos, controle de poluição ambiental, 
estabelecimentos comerciais; controle do lixo; dos hospitais, cursos de água e das valas; vias 
públicas; produtos expostos à venda;açougues e peixarias, hotéis, restaurantes, padarias. 
Relatórios; emissão de pareceres; redação de cartas, convites. Protocolo; Siglas; Deptos. 
Governamentais; Controle sanitário. Relações Humanas no Trabalho. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de 
medicamentos via oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética 
Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Introdução as Doenças 
Transmissíveis: terminologia básica, noções de epideminologia, esterilização e desinfecção, 
doenças de notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de 
Urgência: parada cardio-respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, 
desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, 
envenenamento, mordidas de cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, 
queimaduras. Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, 
doenças mais comuns, berçários e lactários. Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica, 
cirurgias mais comuns. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO  DE AUXILIAR CIRURGIÃO 
DENTISTA 
Funções. Noções básicas da função. Procedimentos; Instrumental dentário. Esterilização. 
Formas de esterilização. Higiene – asseio. Limpeza. Desinfecção e Esterilização de artigos 
odontológicos. Categorias de Artigos odontológicos. Descontaminação Prévia. Atividade dos 
produtos químicos. Esterilização por vapor saturado sob pressão (Autoclave). Esterilização 
do material pelo processo de calor seco (Estufa). Limpeza, Desinfecção e Descontaminação 
localizada de superfícies. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA 
Ética Profissional e Legislação. Conceitos básicos de nutrição. Nutrição nas diferentes fases 
da vida. Dietoterapia. Microbiologia de alimentos. Controle Higiênico Sanitário dos Alimentos. 
Técnicas dietéticas de pré-preparo e preparo de alimentos. Conceitos de Administração. 
Desnutrição. Fundamentos sobre as principais leis de Alimentos/Vigilância Sanitária 
(hortifrutigranjeiros, enlatados, embutidos, carnes, etc.). Concepções de programas de 
merenda escolar e suplementação alimentar em escolas. Ênfase também em ambientes 
coletivos (hospitais), elaborando sugestões de cardápios específicos a diferentes 
necessidades. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
Conhecimentos básicos sobre a estrutura da agropecuária local, regional e estadual; técnicas 
e legislação inerentes à preservação e à recuperação do meio ambiente; noções sobre 
técnicas de cultivo e armazenamento da produção agropecuária; noções básicas de 
veterinária; cálculos estatísticos sobre estimativas, perdas e outros eventos inerentes às 
atividades agropecuárias; legislação acerca de agrotóxicos; noções sobre a produção 
orgânica; noções sobre pastagem e alimentação animal; noções sobre a produção e 
utilização de dejetos de animais; didática aplicada à profissão; conhecimentos básicos 
inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de 
servidores públicos municipais. 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TOPÓGRAFO 
Normas e procedimentos de topografia; levantamentos planimétricos, plavi-altimétricos, 
cadastrais e semi-cadastrais; nivelamentos geométricos e trigonométricos; contra 
nivelamentos; seções transversais; taquemetria; cadernetas de campo, projetos de águas 
pluviais, projeto de curvas horizontais e verticais, traçado de grade, diagrama de massa, 
projeto de guias e sarjetas, cálculo de terraplenagem. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE DESENHISTA 
Normas e procedimentos de desenho técnico. Conceito de escala e suas aplicações. 
Elementos de geometria descritiva. Perspectiva. Projeções. Projetos. Plantas. Cortes. 
Fachadas. Detalhes. Elementos de desenhos topográficos. Noções de informática (CAD). 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FISCAL DE OBRAS / FISCAL DE 
POSTURAS 
Código de Posturas do Município. Legislação Municipal Específica. Funcionamento de clubes 
recreativos. Horário e forma de funcionamento de bancas de jornal, teatros, circos, farmácias, 
parques, etc. Comércio ambulante. Aferição de pesos e medidas. Visita em estabelecimentos 
em geral que produzam bens, mercadorias ou serviços para o consumo.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS 
LEVES / MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS / MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 
Legislação de Trânsito, baseada no novo Código de Trânsito Brasileiro. Regras Gerais para a 
circulação de veículos no perímetro urbano e nas estradas. Os sinais de trânsito, segurança 
e velocidade. Registro e Licenciamento de veículos. Condutores de veículos - deveres e 
proibições. As infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. Manutenção de 
veículos. Noções básicas de mecânica automotiva. Primeiros socorros em acidentes de 
trânsito. Circulação urbana e trânsito. Direção defensiva. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE CADASTRADOR FISCAL 
Lei Orgânica do Município. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO PROFESSOR I (P1) 
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do 
educador Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 
teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do 
educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto 
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de 
ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-
aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. 
Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. 
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Uma escola Piagetiana. A aprendizagem 
da linguagem e a linguagem como instrumento de aprendizagem. A consciência moral e o 
espírito cívico segundo Jean Piaget. A criança e o número. Pedagogia de Freinet (Revista do 
Professor). A importância do lúdico na aprendizagem. Reflexões sobre alfabetização; 
Concepções de linguagem e escrita. Pensamento e Linguagem - Teorias sobre o 
desenvolvimento da linguagem (Piaget e Stern). A formação e o desenvolvimento dos 
conceitos científicos na infância. A interação social e o desenvolvimento da moralidade. 
Origem da escrita e sua apropriação pela criança. As relações entre ensino e aprendizagem 
na sala de aula. A metodologia nas áreas do conhecimento. A importância do jogo na 
educação. A língua escrita numa perspectiva interacionista. A leitura infantil e produção de 
textos. A criança enquanto ser em transformação. Planejamento e Proposta Pedagógica. 
Reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da Liberdade. Ação educativa e violência - O 
diálogo como minimizador da violência - As diferentes manifestações da violência no dia-a-
dia da escola. Avaliação da aprendizagem. Temas transversais em Educação. A construção 
do conhecimento na escola. Planejamento de Projetos Didáticos. 
Legislação: 
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Emenda 14/96. Lei Federal n.º 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Lei Federal n.º 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Livro I: Título I; Título II – arts. 7.º a 24 
e 53 a 59; Livro II: Título I; Título II; Título III. Lei Orgânica do Município – (área de 
Educação). Lei Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de 
manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. 
Bibliografia: 
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Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. (1.ª a 4.ª série). 
Castorina, J.A. et al. Piaget-Vigostsky: novas contribuições para o debate. São Paulo: Ática. 
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Estruturas da mente: a teoria das inteligências múltiplas.Porto Alegre: Artes Médicas. 
Hoffman, Jussara. Avaliação mediadora – uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. Porto Alegre. Mediação, 1998. 
Libâneo, J. C. Didática. São Paulo: Cortez Editora (Série Formação Geral). 
Luckesi, C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez. – cap. 2 a 5, 7 a 9. 
Perrenoud, Philippe. Dez competências para ensinar. Porto Alegre, Artes Médicas – Sul 
2000, cap. 2 a 6. 
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Ssassaki, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro. 
Editora WVA, 1997. 
Soares, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica. 
Weiz, T. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática. 
Whitaker, F.F. Planejamento - Sim e Não. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2002. 
A criança e o número - Constance Kamii - Editora Papirus. 
Avaliação Mediadora - Jussara Hoffmann - Editora Mediação.  
A Psicologia da Criança - Jean Piaget e B. Inhelder - Editora Bertrand Brasil S.A. - Rio de 
Janeiro – RJ. 
Plano Escolar - caminho para a autonomia - Akiko Oyafuso e Eny Maia - Esxtra Publishing 
Comf. Ltda. Por que Planejar? Como Planejar? - Maximiliano Menegolla e Ilza Martins 
Sant'Anna - Editora Vozes. Piaget. Vygotsky. Wallon - teorias Psicogenéticas em discussão - 
Yves De La Taille - Summus Editorial Ltda.  
O Educador e a Moralidade Infantil - Uma visão construtivista - Telma Pileggi Vinha - 
Mercado de Letras Edições e Livraria Ltda - Campinas – SP. 
Jogos em Grupo na Educação Infantil - Constance Kamii e outros. 
Conversando sobre Educação em Valores Humanos - Marilu Martinelli - Editora Peirópolis. 
Pensamento Pedagógico Brasileiro - Moacir Gadotti. 
Aprendizagem da Linguagem Escrita - Liliana Tolchinsky Landsmann. 
Piaget - O diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio - Maria da Glória Seber. 
Psicologia na Educação - Davis, Claudia - Editora Cortez. 
Uma Escola para o povo - Nidelcoff, Maria Tereza - Editora Brasiliense. 
Temas Transversais e Educação - Maria Dolors Busquets e outros - Editora Ática. 
A importância do ato de Ler - Paulo Freire - Editora Cortez. 
Reflexões sobre alfabetização - Emília Ferreiro - Editora Cortez; Ensino: as abordagens do 
processo - Maria da Graça N. Mizukami. 

A formação social da mente - L. Vygotsky - Editora Martins Fontes - SP; Educação como 
prática da Liberdade - Paulo Freire - Editora Paz e Terra S/A.  
Construtivismo de Piaget a Emília Ferreiro - Maria da Graça Azenha - Editora Ática 
 Diagnóstico e tratamento dos Problemas de Aprendizagem - Sara Paín - Editora Artes 
Médicas Sul Ltda - Porto Alegre – RS.  
Violência e Educação - Regis de Morais - Papirus Editora - (Cap. 1, 2, 3 e 4). 
Aprendizagem Escolar e Construção do Conhecimento - César Coll Salvador - Editora Artes 
Médicas Sul Ltda - Porto Alegre – RS.  
Pensamento e Linguagem - L. S. Vygotsky - Livraria Martins Fontes Editora Ltda - São Paulo 
– SP. Escola - leitura e produção de textos - Ana Maria Kaufman e Maria Elena Rodríguez - 
Editora Artes Médicas Sul Ltda - Porto Alegre – RS.  
Os sete saberes necessários à Educação do Futuro - Edgar Morin - Editora Cortez - São 
Paulo – SP.  
A Organização do Currículo por projetos de trabalho - Fernando Hernandez Montserrat 
Ventura - Editora Artes Médicas - (Cap. 5, 6 e 7). 
Repensando a Didática - Antonia Osima Lopes, Ilma Passos Alencastro Veiga e outros - 
Papirus Editora. A criança na fase inicial da escrita - a alfabetização como processo 
discursivo - Ana Luiza Bustamante Smolka - Editora Cortez.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR 2 (P2) - LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e funções. Ensino e aprendizagem da 
gramática normativa. Linguagem: uso, funções, análise; língua oral e escrita. Variações 
lingüísticas; norma padrão. O texto: tipologia textual; intertextualidade; coesão e coerência 
textuais; o texto e a prática de análise lingüística. Leitura e produção de textos. Literatura 
brasileira. 
Bibliografia 
Brasil, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF. 
Volume Língua Portuguesa, 1998. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental - temas 
transversais. Brasília : MEC/SEF, 1998. 
Carneiro, Agostinho. Redação em construção. São Paulo: Moderna, 2001. 
Chalhub, Samira. Funções da Linguagem. São Paulo: Ática, 1989. 
Chiappini, L. Aprender e ensinar com textos didáticos e paradidáticos. São Paulo: Cortez, 
1997. 
Fiorin, J.L. e Savioli, F.P. Lições de textos. 3.ª ed. São Paulo: Ática, 1996. 
Geraldi, João Wanderley. O texto em sala de aula. São Paulo: Ática, 1997. 
Kaufman, A.M. e Rodrigues, M.E. Escola. Leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1995. 
Kleiman. A. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1993. 
______. Leitura e intertextualidade. São Paulo: Artes Médicas, 1999. 
Koch, I.G.V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1997. 
Koch, I. L. Travaglia, Luis Carlos. Texto e coerência. São Paulo: Cortez, 1989. 
Marcushi, Luiz Antonio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In Dionísio, A.P. et al. 
Gêneros textuais e ensino. 
Moises, Massaud. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Cultrix, 
1995. 
Rocha Lima, Carlos Henrique. Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 26.ª ed. Rio de 
Janeiro: José Olympio Editora, 1985. 
Soares, M.B. Linguagem e escrita: uma perspectiva social, 15ª ed. São Paulo: Ática, 1997. 
Val, M. da G.C Redações e textualidade. 3.ª ed. São Paulo: Martins Fontes 
Vanoye, Francis. Usos da linguagem. 11.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR P2 (P2) - INGLÊS 
A metodologia de Língua Estrangeira. Proposta Curricular de Língua Estrangeira Moderna.  O 
ensino de língua para a comunicação; dimensões comunicativas no ensino de inglês.  
Construção da leitura e escrita da Língua Estrangeira.  A escrita e a linguagem oral do Inglês. 
A natureza sociointeracional da linguagem. O processo ensino e aprendizagem da Língua 
Estrangeira.  
Bibliografia 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o terceiro e quarto ciclos (5ª a 8ª série) do ensino fundamental: 
língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1998.  
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental - temas 
transversais. Brasília : MEC/SEF, 1998. 
CELANI, M. A A (org). Professores e formadores em mudança: relato de um processo de 
reflexão e transformação da prática. Mercado de Letras, 2003.  
GIMENEZ, T. Trajetórias na formação de professores de línguas. Londrina: Eduel, 2002.  
GRELLET, F. Developing reading skills. Cambridge (U.K.): Cambridge University Press, 
1981.  
MOITA LOPES, L.P. Oficina em linguística aplicada. Campinas: Mercado das Letras, 1996.  
RICHARDS, J. C. E RODGERS, T. S. A brief history of language teaching – in: Approaches 
and Methods in Language Teaching. USA, Cambrige University Press, 1986.  
TAGLIEBER, Loni, K. A Leitura na Língua Estrangeira, in: Tópicos de Linguística Aplicada: O 
Ensino de Línguas Estrangeiras, Ed. UFSC, Florianópolis, 1988.  
ALMEIDA FILHO, J. C. P. Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas. Campinas: 
Pontes, 1993.  
CORACINI, M. J. (org). O Jogo Discursivo na Aula de Leitura: Língua Materna e Língua 
Estrangeira. Campinas: Pontes, 1995.  
FREEDMAN, A ; PRINGLE, I. e YALDEN, J. (eds). Learning to write: first language/second 
language. Nova York: Longman, 1993.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO  DE PROFESSOR 2 (P2) - 
MATEMÁTICA 
ARITMÉTICA E CONJUNTOS: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais); operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio 
multiplicativo. Proporcionalidade. ÁLGEBRA: Equações de 1º e 2º graus; funções 
elementares, suas representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais, 
logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas; polinômios; números 
complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na informática. ESPAÇO E FORMA: 
Geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria 
analítica. TRATAMENTO DE DADOS: Fundamentos de estatística; análise e interpretação de 
informações expressas em gráficos e tabelas. CURRÍCULO de MATEMÁTICA PÓS-LDB: A 
Matemática e seu ensino. Os objetivos da Matemática No Ensino Fundamental. Seleção e  
organização dos conteúdos para o Ensino Fundamental. Resolução de Problemas. História 
da Matemática. 
Bibliografia 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.  Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro 
e quarto ciclos do ensino fundamental; matemática.  Brasília : MEC/ SEF, 1998. v. 3. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental - temas transversais. 
Brasília : MEC/SEF, 1998. 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas. Experiências matemáticas. São Paulo: SE/CENP, 1994.  4 v. 



 
ALVES, Sérgio. Ladrilhando o plano com quadriláteros. Revista do Professor de Matemática, 
São Paulo : Sociedade Brasileira de Matemática, n. 51, p. 7-9, 2003. 
ÁVILA, Geraldo. Grandezas incomensuráveis e números irracionais. Revista do Professor de 
Matemática, São Paulo : Sociedade Brasileira de Matemática, n. 5, p. 6-11, 1984.  
BOYER, Carl. História da matemática. 2. ed. São Paulo : Edgard Blucher, 1999. 
CHEVALLARD, Yves; BOSCH, Marianna; GASCÓN, Josep. Estudar matemáticas: o elo 
perdido entre o ensino e a aprendizagem.  Porto Alegre : Artmed, 2001. p.17-71. 
COURANT, Richard; ROBBINS, Herbert. O que é matemática? uma abordagem elementar 
de métodos e conceitos.  Rio de Janeiro : Ciência Moderna, 2000. 
D´AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. 12. ed.  São Paulo: 
Papirus,  2005. 
ENZENSBERGER, Hans Magnus. O diabo dos números: um livro de cabeceira para todos 
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IEZZI, Gelson et al. Coleção fundamentos de matemática elementar.  São Paulo : Atual. 11 v.  
IFRAH, Georges. Os números: a história de uma grande invenção. São Paulo : Globo, 1989. 
KRULIK, Stephen; REYS, Robert E. (Orgs.). A resolução de problemas na matemática 
escolar. São Paulo: Atual, 1997. 
LIMA, Elon Lages. Polígonos eqüidecomponíveis. Revista do Professor de Matemática, São 
Paulo: Sociedade Brasileira de Matemática, n. 11, p. 19-25, 1987.     
MAGALHÃES, Marcos N.; LIMA, Antonio C. P. Noções de probabilidade e estatística.  São 
Paulo: EDUSP, 2004. 
PIRES, Célia M. C. Currículos de matemática: da organização linear à idéia de rede. São 
Paulo: FTD, 2000. 
ROSA, Ernesto. Didática da matemática. 11. ed.  São Paulo : Ática, 2001. Cap. 1, 2 e 3. 
ROSA, Euclides. Mania de Pitágoras.  Revista do Professor de Matemática, São Paulo: 
Sociedade Brasileira de Matemática, n. 2,  p. 14-17, 1983.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR 2 (P2) -  
GEOGRAFIA 
Fundamentos teóricos do pensamento geográfico e sua história. As categorias de análise 
atuais do pensamento geográfico. A regionalização do Brasil. Sociedade, Industrialização e 
Regionalização do Brasil. A regionalização  do mundo. A mundialização do capitalismo e a 
geopolítica mundial no final do século XX e nos dias de hoje. A geopolítica e as redefinições 
do território: os conflitos políticos, étnicos-religiosos e a nova organização econômica 
mundial. Interação sociedade-natureza: os impactos ambientais, o uso e a conservação do 
solo, da água e da cobertura vegetal. As mudanças climáticas. Geoecologia: O clima, os 
solos e a biota. Sociedade industrial e oambiente. O atual período técnico-científico-
informacional na agricultura e na indústria: inovações tecnológicas, fluxos de capital e de 
informações. População e industrialização e urbanização brasileira. Agricultura brasileira: 
transformações recentes. Representações cartográficas: conceitos e linguagens. 
Bibliografia 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro 
e quarto ciclos do ensino fundamental; geografia. Brasília : MEC/SEF, 1998. v. 5. 
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Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental - temas 
transversais. Brasília : MEC/SEF, 1998. 
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: Ateliê Editorial, 2003. 
ALMEIDA, Rosângela Doin. Do desenho ao mapa: iniciação cartográfica na escola.  São 
Paulo : Contexto, 2001. 
ANDRADE, Manuel C. Caminhos e descaminhos da geografia. Campinas : Papirus, 1989. 
CASTELLAR, Sonia M. Vanzella. Alfabetização em geografia.  Espaços da Escola, Ijuí: 
Unijuí, v.10, n. 37, p. 29-46, 2000. 
CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia: escola e construção de conhecimentos. Campinas 
: Papirus, 1998. 
FURLAN, Sueli Ângelo; NUCCI, João Carlos. A conservação das florestas tropicais.  São 
Paulo : Atual, 1999. 
HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização.  Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 2004. 
LENCIONI, Sandra. Mudanças na Metrópole de São Paulo (Brasil) e transformações 
industriais.  Revista do Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo, São Paulo : 
USP/ FFLCH, n. 12, p. 27-42, 1998. 
LENCIONI, Sandra. Região e geografia.  São Paulo : EDUSP, 1999. 
MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia: pequena história crítica. São Paulo : 
Annablume, 2006.  
RIBEIRO, Wagner Costa. Mudanças climáticas, realismo e multilateralismo. Terra Livre, São 
Paulo : AGB, n.18, p. 75-84, 2002.     
ROSS, Jurandyr L. Sanches (Org.).  Geografia do Brasil.  São Paulo : EDUSP, 1996. 
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo; razão e emoção. São Paulo : 
EDUSP, 2002. 
SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início do século 
XXI.  Rio de Janeiro : Record, 2001 
SIMIELLI, Maria Elena R. Cartografia no ensino fundamental e médio. In: CARLOS, Ana 
Fani A. (Org.). A geografia na sala de aula.  São Paulo : Contexto, 1999. p. 92-108. 
VESENTINI, José William. Novas geopolíticas.  São Paulo : Contexto, 2000. 
VESENTINI, José William (Org.). Ensino de geografia no século XXI. São Paulo : Papirus, 
2005. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR 2 (P2) - HISTÓRIA 
Ensino de História: Saber histórico escolar; seleção e organização de conteúdos históricos; 
metodologias do ensino de História; trabalho com documentos e diferentes linguagens no 
ensino de História. Conhecimento histórico contemporâneo: saber histórico e historiografia; 
história e temporalidade. História do Brasil e a construção de identidades: historiografia 
brasileira e a história do Brasil; história brasileira: da ocupação indígena ao mundo 
contemporâneo. História da América e suas identidades: lutas sociais e identidades: sociais, 
culturais e nacionais. História do mundo Ocidental: legados culturais da Antigüidade Clássica,  
 

 
convívios e confrontos entre povos e culturas na Europa medieval. História africana e suas 
relações com a Europa e a América. Economia, Sociedade e Cultura na Antiguidade: as 
primeiras civilizações do Oriente, a civilização grega e a romana. A Idade Média: a formação 
da Europa medieval, a Igreja, o feudalismo. A transição do feudalismo para o capitalismo. A 
Europa moderna: o absolutismo, o expansionismo marítimo, o mercantilismo, o renascimento 
e a reforma. A América antes dos europeus: as populações indígenas, organização social e 
cultura. O Brasil colônia: a sociedade colonial, economia e escravidão, os jesuítas e a ação 
da Igreja, a conquista do interior (as bandeiras, a pecuária, o extrativismo e a mineração). A 
crise do sistema colonial no Brasil: rebeliões locais e o processo de emancipação política. A 
afirmação do capitalismo e do liberalismo: o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução 
Industrial e a nova sociedade do trabalho. Economia, sociedade, urbanização e cultura no 
Brasil do século XIX: o período joanino, o Primeiro Reinado, o Período Regencial, o Segundo 
Reinado. Economia, sociedade, industrialização e cultura no Brasil do advento da República 
ao fim da época Vargas (1889-1945). Política, sociedade e cultura no Brasil pós-1945 até o 
fim dos governos militares. Brasil contemporâneo. História e cultura na sociedade 
globalizada. 
Bibliografia 
BITTENCOURT, Circe (org.). O Saber Histórico na Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 1998. 
BRASIL. SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Vol. História. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
HOBSBAWN, Eric. A Era das Revoluções – 1789 - 1748. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995. 
___________, Eric. A Era dos Extremos – O Breve Século XX – 1914 - 1991. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 
MOTA, Carlos Guilherme. A Experiência Brasileira. A Grande Transação. São Paulo: 
SENAC, 2000 
_____, Carlos Guilherme. A Experiência Brasileira. Formação: Histórias. São Paulo: SENAC, 
2000 
PROFESSOR 2 (P2) - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
O conhecimento científico: evolução histórica. Ensino de Ciências: evolução e 
contextualização na sociedade brasileira. O ensino de Ciências e as questões sociais: 
ambiente, saúde, orientação sexual, ética e pluralidade cultural. Relação entre os seres vivos 
e o ambiente: o homem e a sua ação sobre o ambiente. Princípios básicos que regem as 
funções vitais dos seres vivos; relação entre estruturas e funções dos sistemas e suas 
adaptações ao meio. Caracterização dos grandes grupos animais e vegetais. O corpo 
humano como um todo em equilíbrio: saúde e orientação sexual, desequilíbrios: endemias, 
drogas, desnutrição. Continuidade das espécies: evolução; reprodução, hereditariedade. 
Fundamentos teóricos da Química: conceitos, leis, relações e princípios básicos; interações e 
transformações químicas. Fundamentos teóricos da Física: conceitos, leis, relações e 
princípios básicos. 
Bibliografia 
CARVALHO, A. M. P. e GILL PÉRES, D. – Formação de Professores de Ciências: tendências 
e inovações. São Paulo: Cortez. 
CHASSOT, A.- A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna. 
WISSMANN. H. (Org.) – Didática das Ciências Naturais: Contribuições e reflexões. Porto 
Alegre: Artes Médicas. 
DELIZOLCOV, Demétrio S. de Angotti, José André – Metodologia do Ensino de Ciências. 
Coleção Magistério – São Paulo: Cortez Editora. 
MEC – Parâmetros Curriculares Nacionais, terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental – 
Ciências – Brasília, 1998. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR 2 (P2) - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
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. 
Bibliografia 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Vol. 
Educação Física. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
FEGEL, M.J. Primeiros Socorros no Esporte. 1ª ed. São Paulo, Manole. 2002. 
FREIRE, J.B. Educação de corpo inteiro. São Paulo: Scipione, 1989. 
McARDLE, W.D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício. 
Energia, nutrição e desenvolvimento humano. 4ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan. 
1998. 
MARCELLINO, N.C. Pedagogía da animação. Campinas: Papirus, 1990. 
SOARES, C. et al. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992. 
TANI,G.; MANOEL,E.J.; KOKOBUN,E; e PROENÇA,J.E. Educação Física escolar: 
Fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. São Paulo: Edusp/EPU, 1988 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EDUCAÇÃO (EE) 
SISTEMA ESCOLAR: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei do Sistema 
Estadual de Ensino de Santa Catarina. Diretrizes, Estatuto do Magistério Público Municipal e 
Plano de Cargos e Salários da rede municipal. DIRETRIZES CURRICULARES: Parâmetros 
Curriculares Nacionais, Referenciais Curriculares Mínimos para a Educação Infantil, Proposta 
Curricular de Santa Catarina. PROJETO PEDAGÓGICO: Tendências pedagógicas da 
educação brasileira atual, Plano Nacional de Educação, Legislação estadual pertinente a 
avaliação de rendimento escolar. APRENDIZAGEM E ENSINO: Teorias de aprendizagem, 
problemas de aprendizagem, métodos de ensino, função social e política do professor. da 
educação básica. Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função. 
 

 
 



 

 
 

A N E X O  I I  -  F O R M U L Á R I O  P A R A  E N T R E G A  D E  T Í T U L O S  

 

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 / 2 0 0 8  

ATENÇÃO: Este formulário estará disponível para impressão no site: www.institutocetro.org.br 

FORMULÁRIO RESUMO DE ENTREGA DE TÍTULOS 

Nome do Candidato: ____________________________________________________________________________________________

Número de Inscrição no Concurso: ________________________________________________________________________________

Nº Documento de Identidade: _____________________________________________________________________________________

Cargo: _______________________________________________________________________________________________________ 

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES 

Para uso do Instituto Cetro 
(não preencher) Nº de Ordem Tipo de Título Entregue 

Validação Pontuação Anotações 
1   Sim  Não   

2   Sim  Não   

3   Sim  Não   

4   Sim  Não   

5   Sim  Não   

6   Sim  Não   

7   Sim  Não   

8   Sim  Não   

9   Sim  Não   

10   Sim  Não   
 

                    Total de Pontos  Observações Gerais: 

 Revisado por  

 
Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à minha participação pessoal em 
eventos educacionais nos quais obtive êxito de aprovação. 
 
Declaro, ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação da prova de títulos, estou ciente que assumo 
todos os efeitos previstos no edital do concurso público quanto à plena autenticidade e validade dos mesmos, inclusive no que toca às 
sanções e efeitos legais. 

_____________________, ______ de _________________ de 2008. 

Assinatura _______________________________ 

R E A L I Z A Ç Ã O: 
 
 

 
                                      
                                                                              

D I S T R I B U I Ç Ã O  G R A T U Í T A  

 

Prefeitura Municipal de 
ITUIUTABA 

Estado de Minas Gerais 


