
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

CONCURSO PÚBLICO  

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2007 

 
A Prefeitura Municipal de Junco do Seridó, Estado da Paraíba, na forma da Constituição Federal, artigo 

37, incisos I e II, torna público, através da ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA, em datas, locais e horários 
especificados neste edital, abertura de inscrições para o Concurso Público nº 001/2007, para provimento dos empregos 
públicos constantes nas Leis Municipais 251, 254, 255, 256 e 257/2007, c/c Leis Federais Lei nº 11.350/2006; art. 67, Inciso 
I, da Lei n.º 9.394/96(LDB), e demais legislações aplicáveis à espécie,  sob o regime de trabalho celetista, para Agente 
Administrativo, Agente de Combate às Endemias, Auxiliar Administrativo Escolar, Atendente de Consultório Odontológico, 
Assistente Social do PAIF, Bioquímico, Coveiro, Eletricista, Digitador, Enfermeiro, Enfermeiro do PSF, Engenheiro Civil, 
Fiscal de Tributos, Fisioterapeuta, Inspetor Escolar, Gari, Mecânico, Médico Plantonista, Médico do PSF, Monitor do PETI, 
Motorista M1, Motorista M2, Motorista M3, Nutricionista, Odontólogo do PSB, Pedreiro, Professor A, Professor B, Secretário 
Escolar, Psicólogo do PAIF, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem do PSF, Técnico em Edificações, Técnico 
em Radiologia e Vigia. O presente 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. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, pelo regime CELETISTA, nos cargos constantes das Leis 
Municipais 251, 254, 255, 256 e 257/2007, c/c Leis Federais Lei nº 11.350/2006; art. 67, Inciso I, da Lei n.º 9.394/96(LDB), e 
demais legislações aplicáveis à espécie e dos que vagarem no prazo de validade do concurso. 
2. O prazo de validade do Concurso será de 02 anos, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo, 
a critério da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó, ser prorrogado uma vez por igual período. 
3. O período de validade estabelecido para este Concurso não gera para a Prefeitura a obrigatoriedade de aproveitar todos 
os candidatos aprovados. A aprovação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na nomeação, dependendo da 
sua classificação no Concurso. 
4. Os cargos, número de vagas, remuneração, requisitos mínimos exigidos, carga horária semanal e a taxa de inscrição são 
os estabelecidos na tabela abaixo: 
 

Cargos** 
N.º de 
Vagas 

Remuneração 
(R$) Requisitos Mínimos Exigidos 

Jornada 
de 

Trabalho 

Taxa de 
Inscrição 

Agente 
Administrativo 

02 380,00 
Ensino Médio completo + conhecimento básico 

em informática 
40 h R$ 30,00 

Agente de 
Combate às 
Endemias 

06* 380,00 
Ensino Fundamental completo + curso de 
formação continuada na área específica 40 h R$ 30,00 

Auxiliar 
Administrativo 

Escolar 
03 380,00 Ensino Fundamental completo 40 h R$ 25,00 

Atendente de 
Consultório 

Odontológico 
03 

380,00 + 
Gratificação do 

PSF 

Ensino Fundamental completo + Curso de 
Auxiliar de Consultório Dentário com registro 

no conselho de classe específico. 
40 h  R$ 30,00 

Assistente Social 
do PAIF 03 1.125,00 

Nível Superior em Serviço Social com registro 
no conselho de classe específico 40 h R$ 50,00 

Bioquímico 01 621,00 
Nível Superior em Farmácia com habilitação 

em Bioquímica e com registro no conselho de 
classe específico 

40 h R$ 50,00 

Coveiro 02 380,00 Alfabetizado 40 h R$ 20,00 

Digitador 03 380,00 
Ensino Médio completo + conhecimentos 

básicos em informática 
40 h R$ 30,00 

Eletricista 01 380,00 Alfabetizado 40 h R$ 20,00 

Enfermeiro 02 621,00 
Nível Superior em Enfermagem com registro 

no conselho de classe específico 
40 h R$ 50,00 

Enfermeiro do 
PSF 

03 
621,00 + 

Gratificação do 
PSF 

Nível Superior em Enfermagem com registro 
no conselho de classe específico 

40 h R$ 50,00 

 



Engenheiro Civil 01 621,00 Nível Superior em Engenharia Civil com 
registro no conselho de classe específico 

40 h R$ 50,00 

Fiscal de Tributos 02 380,00 Ensino Médio completo 40 h R$ 30,00 

Fisioterapeuta 01 621,00 Nível Superior em Fisioterapia com registro no 
conselho de classe específico 

40 h R$ 50,00 

Inspetor Escolar 
 

02 410,25 
Nível Superior em Pedagogia com habilitação 

em Supervisão e/ou Gestão escolar 
25 h R$ 50,00 

Gari 11* 380,00 Alfabetizado 40 h R$ 20,00 
Mecânico 02 380,00 Alfabetizado + experiência na atividade 40 h R$ 20,00 
Médico 

Plantonista 02 1.243,20 
Nível Superior em Medicina com registro no 

conselho de classe específico 20 h R$ 50,00 

Médico do PSF 03* 
1.243,20 + 

Gratificação do 
PSF 

Nível Superior em Medicina com registro no 
conselho de classe específico 

40 h R$ 50,00 

Monitor do PETI 
 10* 380,00 Ensino Médio completo 40 h R$ 30,00 

Motorista M1 
 02 380,00 Alfabetizado com Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH – Categoria “B” 
40 h R$ 30,00 

Motorista M2 02 380,00 
Alfabetizado com Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH – Categoria “C” 
40 h R$ 30,00 

Motorista M3 
 02* 380,00 

Alfabetizado com Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH – Categoria “D” 40 h R$ 30,00 

Nutricionista 
 01 621,00 

Nível Superior em Nutrição com registro no 
conselho de classe específico 40 h R$ 50,00 

Odontólogo do 
PSB 

 
03 

683,76 + 
Gratificação do 

PSF 

Nível Superior em Odontologia com registro no 
conselho de classe específico 

40 h R$ 50,00 

Pedreiro 05 380,00 Alfabetizado + experiência na atividade 40 h R$ 20,00 

Professor A 03 478,76 
Curso Magistério modalidade normal ou 

equivalente 
25 h R$ 35,00 

Professor B - 
História 03* 

Professor B – 
Química 02 

Professor B – 
Física 

02 

Professor B – 
Biologia 

02 

Professor B – 
Geografia 

02 

Professor B – 
Matemática 03* 

Professor B – 
Educação Física 02 

Professor B – 
Filosofia 

01 

Professor B – 
Português 

03* 

Professor B – 
Inglês 

02 

Professor B – 
Espanhol 01 

718,16 
Habilitação específica na disciplina do cargo ao 

qual prestará o concurso obtida em Curso 
Superior de Licenciatura Plena 

25 h R$ 50,00 

Secretário Escolar 03 380,00 Ensino Médio completo 40 h R$ 30,00 

Psicólogo do PAIF 02 1.125,00 
Nível Superior em Psicologia com habilitação 

em Clínica Hospitalar com registro no conselho 
de classe específico 

40 h R$ 50,00 

Técnico em 
Enfermagem 04* 380,00 

Ensino Médio completo + Curso Técnico em 
Enfermagem com registro no conselho de 

classe específico 
40 h R$ 30,00 

Técnico em 
Enfermagem do 

PSF 
03 

380,00 + 
Gratificação do 

PSF 

Ensino Médio completo + Curso Técnico em 
Enfermagem com registro no conselho de 

classe específico 
40 h R$ 30,00 



Técnico em 
Edificações 

01 380,00 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico em 

Edificações com registro no conselho de classe 
específico 

40 h R$ 30,00 

Técnico em 
Radiologia 

01 380,00 
Ensino Médio completo + Curso Técnico em 

Radiologia com registro no conselho de classe 
específico 

40 h R$ 30,00 

Vigia 07* 380,00 Alfabetizado 40 h R$ 20,00 
* Total de Vagas (incluindo-se a reserva para Candidatos Portadores de Deficiência). 
** Os candidatos poderão ser distribuídos em quaisquer unidades administrativas do Município, seja zona urbana ou rural, de acordo com a necessidade 
administrativa. 
 
II– DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 

 
1. O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital somente estará apto para investir-se no emprego público 
respectivo, se atender às seguintes exigências, na data da posse: 
I – ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos de n.º 70.391/72 e de n.º 70.436/72 e da 
Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 1º; 
II – ter idade mínima de 18(dezoito) anos; 
III – estar em dia com as obrigações eleitorais; 
IV – estar em dia com os deveres do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino; 
V – achar-se no pleno exercício dos direitos políticos e civis; 
VI – possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos constantes da tabela do Capítulo I e dos 
documentos constantes do Capítulo IX deste edital; 
VII - estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo; 
VIII – não estar com idade de aposentaria compulsória; 
IX – no ato de posse o candidato não poderá estar incompatibilizado para nova investidura em Cargo público; 
X – ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do Cargo, comprovada 
em inspeção realizada pela equipe multiprofisssional indicada pela Prefeitura. 
2. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados no item 1 deste Capítulo perderá o direito à 
investidura no cargo. 
 
III – DAS INSCRIÇÕES 

 
1. As inscrições serão realizadas no período de 14 a 31 de janeiro de 2008, de forma presencial, excetuados sábados, 
domingos e dias feriados, no horário de 08:00 às 17:00 horas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Santo 
Onofre, situada na Rua Elias Coelho, S/N, Conjunto Francisco Cabral, Junco do Seridó-PB.  
2. No caso de inscrição por procuração pública ou particular, será exigida a entrega do respectivo mandato, acompanhado 
de cópia autenticada do documento de identidade do candidato e CPF, e a apresentação da identidade do procurador. 
Deverá ser entregue uma procuração para cada candidato e esta ficará retida. 
3. O candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição. 
4. No caso da procuração ser por instrumento particular, deverá ter a firma do outorgante reconhecida. 
5. O candidato ou seu procurador é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, arcando aquele com as 
conseqüências de eventuais erros de preenchimento. 
6. O candidato deverá obrigatoriamente indicar, no formulário de inscrição uma única opção de Cargo. 
7. O preenchimento do código da “Opção de Cargo”, na ficha de inscrição, com código inexistente ou campo em branco 
cancelará a inscrição, uma vez que impossibilita o preparo do material de prova personalizado do candidato. 
8. Nenhum documento original será retido no momento da inscrição. 
9. 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. 
10. Para inscrever-se o candidato deverá dirigir-se ao local de inscrição no período e horário compreendidos no item 1 deste 
Capitulo, apresentar o original   de um dos documentos de identidade a seguir: 
A - Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas 
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas 
por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ e 
etc.) e/ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 
11. 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. 
12. Entregar a Ficha de Inscrição totalmente preenchida e devidamente assinada, com cópia da Identidade, frente e verso, e 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, a favor da 
ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA, de acordo com os valores definidos por Cargo, constantes na Tabela 
do Capítulo I deste Edital, na Conta Corrente 9801-9, Agência 2007-9, Bradesco, em nome da ADVISE CONSULTORIA & 
PLANEJAMENTO LTDA. 
13. O pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do próprio candidato. 



14. As inscrições pagas com cheque somente serão consideradas efetivas após a sua compensação. 
15. Em caso de devolução do cheque o candidato será automaticamente eliminado do Concurso. 
16. Não será concedida ISENÇÃO de taxa de inscrição. 
17. Não haverá restituição do valor da taxa de inscrição, em hipótese alguma. 
18. Em hipótese alguma, serão aceitos pedidos de alteração de cargo após efetuada a inscrição. 
19. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento da Ficha de Inscrição pelo candidato ou seu 
procurador. 
20. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo a ADVISE 
CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA 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. 
21. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, sobre as 
quais não se poderá alegar desconhecimento. 
22. 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, no local das inscrições constante do Capítulo III, 
item 1, deste edital ou via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), a ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA, 
aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, localizada à Praça Lima e Moura 70, Edifício Guaracenter, 
Centro, sala 109, Guarabira-PB, CEP 58200-000,  informando quais os recursos especiais necessários (materiais, 
equipamentos etc.), também durante o período de inscrições. Após este período, a solicitação será indeferida. 
23. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar documento 
comprobatório da maternidade e um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável 
pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas. 
24. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
25. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital. 
 
 
IV – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 
1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII, 
artigo 37, da Constituição Federal e o estabelecido no Decreto Federal n.º 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto 
Federal n.º 5.296, de 02/12/2004, é assegurado o direito de efetuarem inscrição, cujas atribuições do cargo sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
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 o percentual de 5% (cinco por cento) das 
vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso. 
3. Atendendo a determinação, ficam reservadas as seguintes vagas para candidatos portadores de deficiência: 
 

CARGOS N.º DE VAGAS 
Agente de Combate as Endemias 01 
Gari 01 
Médico do PSF 01 
Monitor do Peti 01 
Motorista M3 01 
Professor B – História 01 
Professor B – Matemática 01 
Professor B – Português  01 
Técnico em Enfermagem 01 
Vigia 01 

 
4. Nos demais cargos, pela inexistência de vagas suficientes onde possam ser aplicadas as normas citadas no Item 1, deste 
Capítulo, não haverá reserva para candidatos portadores de deficiência. 
5. 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. 
6. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica indicada pela Prefeitura Municipal de Junco do 
Seridó que terá a assistência de equipe multiprofissional, que confirmará de modo definitivo o enquadramento da sua 
situação como portador de deficiência e a compatibilidade com o Cargo pretendido. 
7. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, assinalada na ficha de inscrição, não se constate, 
devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação geral de aprovados. 
8. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição seja incompatível com o 
Cargo pretendido. 
9. 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: 



9.1. A avaliação do potencial de trabalho do candidato portador de deficiência, frente às rotinas do Cargo, será realizada 
pela Prefeitura Municipal de Junco do Seridó, através de equipe multiprofissional.  
9.2. 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 Código Internacional de Doença – CID e outros padrões 
reconhecidos nacional e internacionalmente. 
10. As pessoas portadoras de deficiência 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. 
11. No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que necessite de tratamento diferenciado no dia de aplicação 
das provas do concurso deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das 
provas (prova em braile ou ampliada). 
12. O candidato inscrito como portador de deficiência deverá comunicá-la, especificando-a na Ficha de Inscrição e durante o 
período das inscrições deverá encaminhar, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à ADVISE CONSULTORIA & 
PLANEJAMENTO LTDA, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, localizada à Praça Lima e Moura 
70, Edifício Guaracenter, Centro, sala 109, Guarabira-PB, CEP 58200-000, o Laudo médico emitido no prazo máximo de 3 
(três) meses, da data de encerramento das inscrições (envio obrigatório), conforme ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, 
de 20/12/1999, Capítulo VII, Seção IV, artigo 39, inciso IV. 
12.1. Solicitação de condição especial, quando for o caso. 
12.2. Os candidatos que não atenderem, dentro do prazo do período das inscrições, aos dispositivos mencionados nos itens 
11, 12 e seus subitens, não terão a condição especial atendida ou serão considerados não portadores de deficiência, seja 
qual for o motivo alegado. 
13. As vagas definidas no item 4, deste capítulo, 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 candidatos, em 
estrita observância da ordem classificatória. 
14. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem portadores de deficiência, se aprovados no concurso público, terão 
seus nomes publicados na lista geral dos aprovados e em lista à parte. 
 
 
V – DAS PROVAS  

 
1. O Concurso Público constará de prova escrita, em forma objetiva, de múltipla escolha, com 05(cinco) alternativas para os 
cargos de Agente Administrativo, Agente de Combate às Endemias, Assistente Social do PAIF, Atendente de Consultório 
Odontológico, Auxiliar Administrativo Escolar, Bioquímico, Coveiro, Digitador, Eletricista, Enfermeiro, Enfermeiro do PSF, 
Engenheiro Civil, Fiscal de Tributos, Fisioterapeuta, Gari, Mecânico, Médico do PSF, Médico Plantonista, Monitor do PETI, 
Nutricionista, Odontólogo do PSB, Pedreiro, Psicólogo do PAIF, Secretário Escolar, Técnico em Edificações, Técnico em 
Enfermagem, Técnico em Enfermagem do PSF, Técnico em Radiologia e Vigia; de prova escrita, em forma objetiva, de 
múltipla escolha, com 05(cinco) alternativas e de títulos para os cargos de Inspetor Escolar, Professor A e Professor B; e, de 
prova escrita, em forma objetiva, de múltipla escolha, com 05(cinco) alternativas e de prova prática para os cargos de 
Motorista M1, Motorista M2 e Motorista M3. 
2. Para os cargos de Agente Administrativo, Agente de Combate às Endemias, Atendente de Consultório Odontológico, 
Assistente Social do PAIF, Bioquímico, Digitador, Enfermeiro, Enfermeiro do PSF, Engenheiro Civil, Fiscal de Tributos, 
Fisioterapeuta, Inspetor Escolar, Médico Plantonista, Médico do PSF, Monitor do PETI, Nutricionista, Odontólogo do PSB, 
Secretário Escolar, Psicólogo do PAIF, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem do PSF, Técnico em Edificações 
e Técnico em Radiologia a prova escrita constará de 10 questões objetivas versando sobre Português, valendo 20 pontos; 
10 questões objetivas versando sobre Conhecimentos Gerais, valendo 20 pontos e 20 questões objetivas versando sobre 
Conhecimentos Específicos, valendo 60 pontos, totalizando 100 (cem) pontos. 
3. Para o cargo de Auxiliar Administrativo Escolar a prova constará de 20 questões objetivas versando sobre Português, 
valendo 60 pontos; 10 questões objetivas versando sobre Conhecimentos Gerais, valendo 20 pontos e 10 questões 
objetivas versando sobre Matemática valendo 20 pontos.    
Para os cargos de Coveiro, Eletricista, Gari, Mecânico, Pedreiro e Vigia a prova escrita constará de 10 questões objetivas, 
versando sobre Português, valendo 40 pontos; 10 questões objetivas, versando sobre Matemática, valendo 30 pontos e 10 
questões objetivas, versando sobre Conhecimentos Gerais, valendo 30 pontos, todas ao nível de 1º e 2º ciclos do Ensino 
Fundamental, totalizando 100 (cem) pontos. 
4. Para os cargos de Motorista M1, Motorista M2 e Motorista M3, a prova escrita constará de 10 questões objetivas 
versando sobre Português, valendo 20 pontos; 10 questões objetivas versando sobre Conhecimentos Gerais, valendo 20 
pontos, ambas ao nível do 1º e 2º Ciclos do Ensino Fundamental e 20 questões objetivas versando sobre Conhecimentos 
Específicos, valendo 60 pontos, totalizando 100 (cem) pontos. Após o resultado da prova objetiva, os candidatos aprovados 
para o cargo de motorista que atenderem aos requisitos dos itens 4. e 4.1. do capítulo VII deste Edital serão convocados 
para a prova prática.  
4.1. A Prova Prática de direção veicular será realizada na cidade de Junco do Seridó, na data prevista para 20 de abril de 
2008. 



4.2. Os candidatos serão informados quanto à realização das provas, em locais e horários a serem comunicados 
oportunamente por meio de Edital de Convocação para as provas, na Internet, no sitio www.adviseconsultoria e nos Diários 
Oficiais do Estado e do Município.  
4.3. O candidato deverá acompanhar a publicação do Edital de Convocação para realização das provas. 
4.4. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 
4.5. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado. 
4.5. Para a realização da prova prática não será aceito, em hipótese alguma, qualquer tipo de protocolo da habilitação. 
4.6. A prova prática para o cargo de Motorista avaliará o conhecimento do candidato em direção veicular atentando para as 
normas de trânsito brasileiro a fim de averiguar, se está o candidato apto a exercer satisfatoriamente a sua função. 
4.7. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado. 
5. Para o cargo de Professor A, a prova escrita constará de 10 questões objetivas, versando sobre Português, valendo 20 
pontos; 20 questões objetivas, versando sobre Conhecimentos Específicos (Matemática, Estudos da Sociedade e Ciências 
da Natureza, todas ao nível de Ensino Fundamental), valendo 60 pontos e 10 questões objetivas versando sobre 
Fundamentos da Educação, valendo 20 pontos, totalizando 100 (cem) pontos. 
6. Para o cargo de Professor B (todas as áreas, a exceção de Professor B (Português)) a prova escrita constará de 10 
questões objetivas, versando sobre Português, valendo 20 pontos; 20 questões objetivas versando sobre conhecimentos 
específicos, valendo 60 pontos e 10 questões objetivas versando sobre Fundamentos da Educação, totalizando 100 pontos. 
7. Para o cargo de Professor B (Português) a prova escrita constará de 10 questões objetivas, versando sobre 
Conhecimentos Gerais, valendo 20 pontos; 20 questões objetivas versando sobre conhecimentos específicos, valendo 60 
pontos e 10 questões objetivas versando sobre Fundamentos da Educação, totalizando 100 pontos. 
8. Para o cargo de Inspetor Escolar a prova escrita constará de 10 questões objetivas, versando sobre Português, valendo 
20 pontos; 10 questões objetivas, versando sobre Conhecimentos Gerais, valendo 20 pontos e 20 questões objetivas, 
versando sobre Conhecimentos Específicos, valendo 60 pontos, totalizando 100 (cem) pontos. 
9. Para os cargos de Inspetor Escolar, Professor A e Professor B (todas as áreas) o exame de títulos será avaliado, 
conforme a pontuação especificada no quadro abaixo:  
 

ESPECIFICAÇÃO DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE 
INSPETOR ESCOLAR, PROFESSOR A E PROFESSOR B 

(TODAS AS ÁREAS) 

MÁXIMO DE 
TÍTULOS/ANOS PONTOS 

Doutorado 01 7,0 
Mestrado 01 5,0 
Especialização  01 3,0 
Graduação (diferente do exigido quando se tratar de nível 
superior)  

02 2,0 

Efetivo exercício na Educação básica – por ano de 
exercício   

05 0,5 

Curso de capacitação, de aperfeiçoamento ou de formação 
continuada com no mínimo 120 horas/aula 02 1,0 

Publicação de artigos sobre educação ou ensino em anais 
ou periódicos científicos  

02 0,5 

Publicação de livro na área de educação ou ensino com 
inscrição ISBN 02 2,5 

Participação em eventos científicos promovidos por 
instituições ou órgãos competentes (conferências, 
congressos, seminários, colóquios ou simpósios) 

02 0,5 

OBSERVAÇÕES: 
1. Os títulos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada até o dia 15 de fevereiro 
de 2008 e será desconsiderado o título que não preencher devidamente os requisitos da 
comprovação e/ou que não esteja especificado no presente quadro. 
2. A comprovação da atividade no magistério, far-se-á através de declaração da gestão 
da unidade de exercício do interessado, especificando o período do efetivo exercício. 
3. A nota máxima do exame de títulos é de 30,0 pontos. 
4. Para efeito de classificação no resultado final do Concurso, o candidato, mesmo que 
não obtenha nota no exame de títulos e/ou não apresente documentos que favoreçam no 
exame de títulos poderá ser aprovado, desde que, a sua nota nas provas escritas não 
seja inferior a 50,0 pontos.  

 
10. Para todos os cargos, os programas para os candidatos inscritos serão divulgados amplamente na data e local das 
inscrições. E após a realização das provas escritas, a ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA divulgará os 
respectivos gabaritos de respostas nos locais de provas e a partir das 18:00 horas no sítio www.adviseconsultoria.com.br. 
11. Os cargos com as respectivas provas, áreas temáticas, itens (questões), pontos por itens (questões) e o caráter 
avaliativo são os especificados no quadro abaixo:  
 



CARGO PROVA ÁREA TEMÁTICA ITENS 
PONTOS 

POR ITENS 
CARÁTER 

AVALIATIVO 
 
 
 
 
Português 
 
 
 

10 2,0 

 
 
 
 
Conhecimentos Gerais 
 
 
 

10 2,0 

● Agente Administrativo 
● Agente de Combate às 
Endemias 
● Assistente Social do PAIF 
● Atendente de Consultório 
Odontológico 
● Bioquímico  
● Digitador  
● Enfermeiro  
● Enfermeiro do PSF  
● Engenheiro Civil  
● Fiscal de Tributos 
● Fisioterapeuta 
● Inspetor Escolar 
● Médico do PSF 
● Médico Plantonista 
● Monitor do PETI 
● Motorista M1, M2 e M3 
● Nutricionista 
● Odontólogo do PSB 
● Psicólogo do PAIF 
● Secretário Escolar 
● Técnico em Edificações  
● Técnico em Enfermagem 
● Técnico em Enfermagem do 
PSF 
● Técnico em Radiologia  

Objetiva 

Conhecimentos Específicos 20 3,0 

Eliminatório e 
Classificatório 

Português 20 3,0 
Matemática 10 2,0 ● Auxiliar Administrativo Escolar Objetiva 
Conhecimentos Gerais 10 2,0 

Eliminatório e 
Classificatório 

 
Português 

10 4,0 

 
Matemática 

10 3,0 

● Coveiro 
● Eletricista 
● Gari 
● Mecânico 
● Pedreiro 
● Vigia 

Objetiva 

Conhecimentos Gerais 10 3,0 

Eliminatório e 
Classificatório 

Português 10 2,0 
Conhecimentos Específicos 20 3,0 
Fundamentos da Educação 10 2,0 

Eliminatório e 
Classificatório ● Professor A 

Objetiva e 
Exame de 

Títulos 
Títulos** - - Classificatório 
Português 10 2,0 
Conhecimentos Específicos 20 3,0 
Fundamentos da Educação 10 2,0 

Eliminatório e 
Classificatório ● Professor B (Todas as áreas, a 

exceção de Professor B - Português) 

Objetiva e 
Exame de 

Títulos 
**Títulos - - Classificatório 
Conhecimentos Gerais 10 2,0 
Conhecimentos Específicos 20 3,0 
Fundamentos da Educação 10 2,0 

Eliminatório e 
Classificatório Professor B - Português 

Objetiva e 
Exame de 

Títulos 
**Títulos - - Classificatório 
Português 10 2,0 
Conhecimentos Gerais 10 2,0 
Conhecimentos Específicos 20 3,0 

Eliminatório e 
Classificatório ● Inspetor Escolar 

Objetiva e 
Exame de 

Títulos 
**Títulos - - Classificatório 

**Ver tabela de pontuação de títulos. 
 
 
VI – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

 
1. As provas escritas serão aplicadas na cidade de Junco do Seridó-PB, em 09 de março de 2008. 
2. Os locais e horários das provas serão comunicados oportunamente através de Edital de Convocação para as Provas 
Escritas a ser publicado em jornal de circulação regional e através da Internet, no endereço eletrônico 



www.adviseconsultoria.com.br, através do Cartão Informativo, e através de listas que serão afixadas no saguão principal da 
Prefeitura Municipal de Junco do Seridó, a partir de 18 de fevereiro de 2007. 
3. Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 
4. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados existentes nas instituições de ensino 
localizados na cidade de Junco do Seridó, a ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA reserva-se o direito de 
alocá-los em cidades próximas à determinada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quanto 
ao transporte e alojamento desses candidatos. 
5. 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 1 e 2 deste Capítulo. 
6. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado. 
7. 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 fornecido pelos Coordenadores de Fiscais. 
8. Só será procedida a alteração de cargo, na hipótese em que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de inscrição 
tenha sido transcrito erroneamente para o Cartão Informativo ou nas Listas. 
9. Caso o erro constatado tenha sido motivado por preenchimento incorreto por parte do candidato ou seu procurador, não 
será efetuada a correção, sob hipótese alguma. 
10. 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; 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 n.º 2 e borracha macia. 
11. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza. 
12. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
13. 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. 
14. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas 
à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
15. 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. 
16. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 
17. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
18. 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, a ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA procederá a inclusão 
do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do comprovante de 
inscrição. 
19. A inclusão de que trata o item 18 será realizada de forma condicional e será confirmada pela ADVISE CONSULTORIA & 
PLANEJAMENTO LTDA, na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida 
inclusão. 
20. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 19, a mesma será automaticamente cancelada sem direito 
à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
21. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de exame com armas 
(mesmo que detenha o porte legal), ou aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, 
receptor, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman etc.), bem como protetores auriculares ou qualquer outro 
aparelho similar; entrar ou permanecer no local de exame com vestimenta inadequada (trajando sunga, sem camisa etc), ou 
sob efeito de quaisquer substâncias entorpecentes e/ou alucinógenas.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
22. O descumprimento da instrução anterior implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 
23. A ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas; 
24. Para a realização das provas escritas, 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; 
25. 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. 
26. 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. 
27. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o caderno de questões, cedido para a 
execução da prova. 



28. As provas terão a duração de 04 (quatro) horas. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes 
de decorrida 1 hora; 
29. A Folha de Resposta de cada candidato será personalizada, impossibilitando a substituição. 
30. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: apresentar-se após o fechamento dos 
portões ou fora dos locais pré-determinados; não apresentar o documento de identidade exigido no item 10 deste Capítulo; 
não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; ausentar-se da sala de provas sem o 
acompanhamento do fiscal ou antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no Item 28 deste Capítulo; 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 ou 
calculadoras; for surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, gravador, notebook, protetores 
auriculares e/ou equipamento similar; lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 
31. Não devolver as Folhas de Respostas e o Caderno de Questões cedidos para realização das provas. 
32. 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. 
33. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos. 
34. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas e/ou cadernos de questões. 
35. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas. 
36. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa 
do concurso público. 
37. Por razões de segurança e de direitos autorais adquiridos, a ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA não 
fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições, mesmo após o encerramento do Concurso 
Público. 
38. 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, independentemente das sanções civis, penais e administrativas aplicadas à espécie. 
39. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento 
do candidato da sala de provas. 
40. 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. 
 
VII – DA CLASSIFICAÇÃO 

 
1. A classificação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas obtidas nas provas, por cargo de opção, sendo 
classificado o candidato que obtiver a nota igual ou superior a 50,0 (cinqüenta) pontos.  
1.1. Os candidatos com nota inferior a 50,0 (cinqüenta) pontos estarão automaticamente eliminados. 
2. Apenas para os cargos de Coveiro, Eletricista, Gari, Mecânico, Pedreiro e Vigia a classificação dar-se-á na ordem 
decrescente das notas obtidas nas provas, por cargo de opção, sem exigência de nota mínima, desde que diferente de zero. 
3. Para os cargos de Inspetor Escolar, Professor A e Professor B (todas as áreas), apenas a prova escrita é eliminatória e 
considera-se aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,0 (cinqüenta) pontos. O exame de títulos é 
classificatório. 
3.1. Somente serão computados os títulos dos candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50,0 (cinqüenta) pontos e 
que estejam na margem de 4 (quatro) vezes a quantidade de vagas oferecidas para os cargos citados no item 3 deste 
capítulo. 
4. Para o cargo de Motorista, a prova escrita é eliminatória e classificatória e a prova prática tem caráter, apenas, 
eliminatório, não influenciando na posição dos candidatos na prova escrita, considerando-se aprovado o candidato que 
obtiver nota igual ou superior a 50,0 (cinqüenta) pontos em ambas as provas.  
4.1. Somente serão convocados para a prova prática para o cargo de motorista os candidatos que atenderem às exigências 
do item 4. deste capítulo e que estiverem na margem de 4 (quatro) vezes a quantidade de vagas oferecidas para o cargo 
citado. 
5. Na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
5.1. Para os cargos de Agente Administrativo, Agente de Combate às Endemias, Assistente Social do PAIF, Atendente de 
Consultório  Odontológico, Bioquímico, Digitador, Enfermeiro, Enfermeiro do PSF, Engenheiro Civil, Fiscal de Tributos, 
Fisioterapeuta, Inspetor Escolar, Médico do PSF, Médico Plantonista, Monitor do PETI, Motorista M1, M2 e M3, Nutricionista, 
Odontólogo do PSB, Psicólogo do PAIF, Secretário Escolar, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem, Técnico em 
Enfermagem do PSF e Técnico em Radiologia aquele que:  
a) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
b) obtiver maior nota na prova de Português; 
c) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais; 
d) persistindo o empate, o desempate será por sorteio. 
5.2. Para o cargo de Auxiliar Administrativo Escolar aquele que: 
a) obtiver maior nota na prova de Português; 
b) obtiver maior nota na prova de Matemática; 
c) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais; 



d) persistindo o empate, o desempate será por sorteio. 
5.3. Para os cargos de Coveiro, Eletricista, Gari, Mecânico, Pedreiro e Vigia aquele que: 
a) obtiver maior nota na prova de Português; 
b) obtiver maior nota na prova de Matemática; 
c) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais; 
d) persistindo o empate, o desempate será por sorteio. 
5.4. Para os cargos de Professor A e Professor B (todas as áreas, a exceção de Professor B (Português)) aquele que: 
a) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
b) obtiver maior nota na prova de Fundamentos da Educação;  
c) obtiver maior nota na prova de Português; 
d) obtiver maior nota no Exame de Títulos; 
e) persistindo o empate, o desempate será por sorteio. 
5.5. Para o cargo de Professor B (Português) aquele que: 
a) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
b) obtiver maior nota na prova de Fundamentos da Educação;  
c) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais; 
d) obtiver maior nota no Exame de Títulos; 
e) persistindo o empate, o desempate será por sorteio. 
5.6. Para o cargo de Inspetor Escolar aquele que: 
a) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
b) obtiver maior nota na prova de Português;  
c) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais; 
d) obtiver maior nota no Exame de Títulos; 
e) persistindo o empate, o desempate será por sorteio. 
6. A classificação no presente concurso não gera aos candidatos direito à nomeação para o Cargo, cabendo à Prefeitura 
Municipal de Junco do Seridó o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não 
havendo obrigatoriedade de nomeação de todos os candidatos aprovados, nem lhes garantindo escolha do local de 
trabalho.  
 
 
VIII – DOS RECURSOS 

 
1 Será admitida a interposição de recurso pelo candidato quanto à aplicação das provas escritas, divulgação dos gabaritos e 
resultado do Concurso, no prazo de 48(quarenta e oito) horas da divulgação de cada ato. No caso de recurso versar sobre 
provas, o candidato deverá preencher formulário específico que ficará em poder do Fiscal de Setor, a disposição do 
candidato, nos locais de prova. 
2. O recurso sobre as provas somente será conhecido para efeito de julgamento, quando se fundamentar em “má 
formulação de questão” e “impertinência do conteúdo da questão”.     
3. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados. 
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 e o seu questionamento, conforme modelo abaixo: 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

 
Concurso público 01/2007 
Nome do candidato: 
Número de inscrição: 
Cargo: (código e nome): 
Fase do concurso a que se refere o recurso: 
Número da questão: (se for o caso) 
Gabarito da Advise Consultoria: (se for o caso) 
Resposta do candidato: (se for o caso) 
Fundamentação do candidato 
Assinatura do candidato 
 

 
 
5. O recurso interposto dentro do limite temporal estabelecido no item 1 deverá ser endereçado a ADVISE CONSULTORIA 
& PLANEJAMENTO LTDA e entregue via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), no Setor de Protocolo, devendo ser 
respondido no tempo hábil pela empresa. 
6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 8.1. 
7. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso. 
8. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, internet ou outro meio que não seja o estabelecido 
neste edital. 



9. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada, será atribuído a todos os candidatos. 
10. 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 a desclassificação do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 
11. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será  publicado o resultado final do Concurso, com as alterações 
ocorridas em face do disposto no item 10 acima. 
12. Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados em desacordo com as especificações contidas neste 
capítulo; fora do prazo estabelecido; sem fundamentação lógica e consistente e com argumentação idêntica a outros 
recursos. 
13. Em hipótese alguma será aceito, vistas de prova, revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de gabarito final 
definitivo. 
14. A  Advise Consultoria & Planejamento Ltda constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
IX – DAS NOMEAÇÕES 

 
1. O provimento dos cargos ficará a critério da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó e obedecerá, rigorosamente, à ordem 
de classificação por Cargo, conforme a opção feita no ato da inscrição e de acordo com as necessidades do Município. 
2. A investidura nos cargos obedecerá rigorosamente a ordem de classificação final obtida por opção de cargo, de acordo 
com o disposto no Capítulo VII deste Edital. 
3. A convocação para lotação dos candidatos poderá dar-se em qualquer Secretaria Municipal, onde será designado para a 
zona urbana ou rural, por necessidade e conveniência da Administração Municipal, na qual permanecerá e se dará por meio 
de Edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba e/ou mediante correspondência com Aviso de Recebimento 
– AR, enviado ao candidato. Para tanto, é de inteira responsabilidade do candidato manter seus dados pessoais e endereço 
sempre atualizados junto à Prefeitura Municipal de Junco do Seridó.  
4. O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar posse, dentro do prazo legal, terá o ato de nomeação tornado 
sem efeito. 
5. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á a nomeação dos demais candidatos habilitados, 
obedecendo rigorosamente a ordem de classificação por cargo. 
6. O candidato nomeado deverá apresentar os seguintes documentos como condição para sua posse: 
6.1 Comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constante no Capítulo I deste Edital; certidão de nascimento ou 
casamento; título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo 
cartório eleitoral; certificado de reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino; cédula 
original de identidade; comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 2 (duas) fotos 3X4 recente, 
colorida; declaração fornecida de acumulação de cargo ou função pública, quando for o caso, ou sua negativa; declaração 
firmada por ele próprio que atenda as exigências contidas no Capítulo II, item 1. 
6.2 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias não autenticadas. 
 
X – DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 

 
1.O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos e/ou caso interpostos que por ventura possam existir e 
comprovada a sua regularidade será, através de relatório sucinto, encaminhado pela ADVISE CONSULTORIA & 
PLANEJAMENTO LTDA ao Prefeito Constitucional do Município de  Junco do Seridó, que o homologará, e fará publicar nos 
meios de comunicação devidos. 
 
XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1. Todas as convocações, avisos e resultados referentes exclusivamente as etapas do presente concurso, serão publicados 
em jornal de circulação regional, afixados no saguão da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó e divulgados na Internet 
no endereço eletrônico www.adviseconsultoria.com.br. 
2. Serão publicados no jornal apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no concurso. 
3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no concurso, valendo para esse fim, 
a homologação publicada no jornal. 
3. A aprovação no concurso não gera direito à nomeação, mas esta, quando se fizer, respeitará rigorosamente a ordem de 
classificação final. 
4. 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. 
5. Caberá ao Prefeito a homologação dos resultados finais do Concurso Público. 
6. 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. 



7. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante a ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA, 
localizada na Praça Lima e Moura 70, Edifício Guaracenter, Centro, sala 109, Guarabira-PB, CEP 58200-000, até a data de 
publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto a Prefeitura Municipal de Junco do Seridó, situada na 
Av. Balduíno Guedes, 218, Centro, Junco do Seridó, Cep. 58.640-000, aos cuidados da Secretaria de Administração 
Municipal, através de correspondência com aviso de recebimento. 
8. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefones atualizados, até que se expire o prazo de validade 
do Concurso, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for contratado, perder o prazo para tomar posse, 
caso não seja localizado. 
9. A Prefeitura Municipal de Junco do Seridó e a empresa ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA  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; 
correspondência recebida por terceiros. 
10. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação para posse e exercício correrão às 
expensas do próprio candidato. 
11. A Prefeitura Municipal de Junco do Seridó e a empresa ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso. 
12. A realização do certame será feita sob exclusiva responsabilidade da ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO 
LTDA, não havendo o envolvimento na realização e avaliação de suas etapas, de recursos humanos da administração 
pública, direta e indireta, autárquica e fundacional. 
13. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Concurso da Prefeitura Municipal de Junco do 
Seridó e pela ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA, no que tange a realização deste concurso. 
 
 Junco do Seridó - PB, 08 de janeiro de 2008. 
 
 
OSVALDO BALDUÍNO GUEDES FILHO 
Prefeito Constitucional 
 

A N E X O  I 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO e SECRETÁRIO ESCOLAR – PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações 
ortográficas, acentuação gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de 
concordância, de regência e de colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: 
figuras de construção, de pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas 
construções; 9. Coesão e Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS 
GERAIS: 1. Assuntos de extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do 
Município: Fundação, Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do 
Município, Limites Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Noções de 
informática: conhecimento básico de operação de microcomputadores tipo PC, conhecimentos básicos de MS-DOS, 
Windows, Word for Windows,  Corel Draw, Excel; Intranet, Internet, correio eletrônico, backup de segurança, periféricos, 
atalhos de trabalhos, noções de hardware e de software. 2. Redação de Expediente: ata, ofício, circular, memorando, 
requerimento, portaria, decreto, comunicado, certidão, alvará, edital, pronomes e expressões de tratamento. 3. Arquivologia: 
conceito, natureza, tipos de arquivo, acessórios de arquivo, métodos de arquivamento.  
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, 
acentuação gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de 
regência e de colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de 
construção, de pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. 
Coesão e Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos 
de extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, 
Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites 
Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Seres vivos de importância sanitária e 
seu controle: vírus, bactérias, algas, fungos, protozoários, vermes, artrópodes, roedores. Problemas de saúde pública: 
causas, conseqüências, soluções. Hidrologia: ciclo hidrológico, caracterização da água, uso múltiplo da água, qualidade da 
água, sistema de abastecimento de água. Sistema de esgoto e limpeza pública: sistema de esgoto, resíduos sólidos. 
Controle de qualidade ambiental: poluição, impacto ambiental, ecossistema, ecologia. Etiologia, ciclo de transmissão, 
prevenção e controle das seguintes doenças: raiva, dengue, malária, doença de chagas, leptospirose, esquistossomose. 
Noções básicas de Saneamento Ambiental e Epidemiológica. Noções básicas de saneamento básico.  
 



ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF – PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação 
gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de 
extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, 
Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites 
Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. O Serviço Social, as Políticas 
Sociais e a questão dos Direitos Sociais no contexto da Reforma do Estado brasileiro. 1.1. A contra-reforma do Estado e as 
Políticas Sociais no Brasil na contemporaneidade. 1.2. A questão dos direitos sociais no sistema de seguridade social: 
previdência, assistência e saúde. 1.3. A Reestruturação das políticas sociais no Brasil e as novas formas de regulação 
Social. 1.4. O lugar ocupado pelo Serviço Social na implementação das Políticas Sociais no contexto da descentralização e 
municipalização: a gestão social e participativa. 1.5. A política de assistência social como política de proteção social e o 
SUAS. 2. A questão social no cenário contemporâneo, as diferentes expressões concretas na sociedade brasileira e a sua 
centralidade no Serviço Social. 2.1. Metamorfoses da questão social nos meandros das relações entre o Estado e a 
Sociedade no Brasil contemporâneo. 2.2. Pobreza, exclusão social e subalternidade: expressões concretas da Questão 
Social no Brasil contemporâneo. 2.3. A questão social como base fundante do trabalho do assistente social. 3. O projeto 
ético-político profissional, os espaços ocupacionais e o trabalho profissional do Assistente Social no contexto da 
reestruturação do capital e da lógica neoliberal em defesa dos direitos sociais. 3.1. As dimensões éticas e políticas do 
projeto profissional. 3.2. O projeto profissional e as estratégias para fazer frente às diferentes expressões da Questão Social. 
3.3. O assistente social como trabalhador coletivo: o trabalho profissional, demandas e requisições que exigem competência 
teórica, metodológica, ética, política, técnica e operativa no fazer profissional na defesa dos direitos sociais. 3.4. A legislação 
social e o trabalho profissional, instrumento sócio-jurídico e legal na efetivação e defesa dos direitos sociais. 4. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 5. Estatuto do Idoso.   
 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações 
ortográficas, acentuação gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de 
concordância, de regência e de colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: 
figuras de construção, de pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem. CONHECIMENTOS 
GERAIS: 1. Assuntos de extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do 
Município: Fundação, Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do 
Município, Limites Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação e 
motivação em saúde bucal individual e coletiva; Promoção da saúde na construção de sistemas de atenção à saúde bucal 
coletiva; Preparo e processamento dos materiais dentários; Preparo e processamento dos instrumentais utilizados em 
Odontologia; Atenção Primária à Saúde e a organização dos serviços primários de saúde no PSF; Controle de infecção em 
Odontologia; Atribuições do Atendente de Consultório Odontológico. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR – PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, 
acentuação gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de 
regência e de colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de 
construção, de pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Operações com 
Números Inteiros; 2. Equação do 1º Grau; 3. Sistemas de Equação do 1º Grau; 4. Resolução de Problemas do 1º Grau; 5. 
Sistema Métrico Decimal; 6. Regras de Três Simples; 7. Porcentagem; 8. Juros Simples. CONHECIMENTOS GERAIS: 1. 
Assuntos de extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: 
Fundação, Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, 
Limites Geográficos, População, Aspectos Econômicos. 
 
BIOQUÍMICO – PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação gráfica, crase; 3. 
Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de colocação; 4. 
Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de pensamento e de 
palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e Coerência; 10. Informações 
Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de extrema relevância sobre Política, 
Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, Contextualização Histórica, Poderes 
Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites Geográficos, População, Aspectos 
Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Esterelização  e desinfecção; 2. Microbiologia (conhecimento dos meios 
específicos para o semeio de bactérias , Entemobacterias: nomenclatura, classificação, isolamento e identificação); 3. 
Parasitologia (Helmintos, Protozoários e Hematozoários: Morfologia, Biologia, Potogenia e Diagnóstico); 4. Urinálise (Exame: 
Físico , Químico e Microscópico do sedimento, Hematúrias, Hemoglobinúrias e Proteinúrias, Contagem de Addis, Cálculos 
Renais); 5. Dosagens Bioquímicas (Métodos, Procedimentos Técnicos e Valores Normais); Imunologia (diagnóstico 
Laboratorial para Sífilis, Febre Reumática, Febre Tifóide e Hepatite (princípio, Técnica, Preparo de Suspensão e Valores 
Normais). 
 



DIGITADOR - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação gráfica, crase; 3. 
Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de colocação; 4. 
Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de pensamento e de 
palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e Coerência; 10. Informações 
Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de extrema relevância sobre Política, 
Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, Contextualização Histórica, Poderes 
Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites Geográficos, População, Aspectos 
Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1 Conceito de Internet e intranet. 2 Conceitos básicos e modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/intranet. 2.1 Ferramentas e 
aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. 2.2 Conceitos de 
protocolos, World Wide Web, organização de informação para uso na Internet, acesso à distância a computadores, 
transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia, uso da Internet na educação, negócios, 
medicina e outros domínios. 2.3 Conceitos de proteção e segurança. 2.4 Novas tecnologias e outros. 3 Conceitos básicos e 
modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, 
conceitos de hardware e de software. 3.1 Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para 
realização de cópia de segurança (back up). 3.2 Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos, pastas e 
programas, instalação de periféricos. 3.3 Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de 
material escrito, visual e sonoro e outros. 4. Conceitos dos principais sistemas comerciais e outros. 
 
 COVEIRO, ELETRICISTA, GARI, MECÂNICO, PEDREIRO e VIGIA – PORTUGUÊS: 1. Alfabeto: Vogais e Consoantes; 2. 
Encontros Vocálicos e Consonantais; 3. Sílabas: Números de Sílabas; 4. Gênero: Masculino e Feminino; 5. Sinônimos de 
palavras; 6. Classe de Palavras: Substantivo, Verbo, adjetivo e Numeral. 7. Textos ilustrativos. MATEMÁTICA: 1. Operações 
com Números Naturais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; 2. Sentenças Matemáticas; 3. Sistema Monetário 
Brasileiro; 4. As horas; 5. Formas geométricas: losango, paralelograma, trapézio, retângulo, triângulo e quadrado; 6. 
Perímetros de formas geométricas em centímetros. CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Meios de Transporte; 2. Meios de 
Comunicação; 3. O Município: Autoridades Municipais e Estaduais e os Serviços Públicos; Limites do Município. 4. Zona 
Urbana e Zona Rural; 5. Datas Comemorativas.      
 
ENFERMEIRO e ENFERMEIRO DO PSF – PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, 
acentuação gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de 
regência e de colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de 
construção, de pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. 
Coesão e Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos 
de extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, 
Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites 
Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Fundamentos e exercício de 
enfermagem: Lei do exercício profissional de enfermagem. Código de ética. Estatística em enfermagem. Teorias em 
enfermagem. 2. Epidemiologia em Geral: Processo de Saúde – Doença. Medidas profiláticas de controle, eliminação e 
erradicação das doenças. Doenças emergentes. 3. Políticas de Saúde pública: Evolução histórica. Programa e prevenção da 
saúde. Lei orgânica de saúde (SUS em geral). Programas de Saúde Pública (M. S.). 4. Administração de serviços de 
enfermagem: Normas e rotinas, protocolos. Organização dos serviços de enfermagem Estrutura e funcionamento dos 
serviços de enfermagem. Enfermagem em recrutamento e seleção do pessoal de enfermagem. 5. Processo de Enfermagem: 
Teoria e prática. Consulta de enfermagem. Emergência e urgência clínico-cirúrgicas. Saúde do adulto, criança, adolescente, 
idoso. Assistência a pacientes portadores de doenças crônicas degenerativas. Esterilização, desinfecção, limpeza e 
descontaminação. Assistência aos pacientes clínicos e cirúrgicos, curativos de grande porte, feridas cirúrgicas e não 
cirúrgicas. Assistência no pré, trans e pós-operatório. Assistência a pacientes com complicações cirúrgicas. 
 
ENGENHEIRO CIVIL - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação gráfica, 
crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de 
extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, 
Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites 
Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Resistência dos materiais, teoria das 
estruturas, mecânica dos solos e topografia. Projetos de obra civil: Arquitetônicos. Estruturais (concreto, aço e madeira). 
Fundações. Instalações elétricas e hidrossanitárias. Projeto de Prevenção e combate à incêndio. Especificação de materiais 
e serviços. Programação de obras: Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de 
quantidades. Planejamento e cronograma físico-financeiro. Acompanhamento de obras. Construção. Organização do 
canteiro de obras: execução de fundações (sapatas, estacas e tubulões). Materiais de construção civil: Alvenaria. Estruturas 
de concreto, Aço e madeira. Coberturas e impermeabilização. Esquadrias. Pisos e revestimentos. Pinturas, instalações 
(água, esgoto, eletricidade e telefonia). Fiscalização. Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de 
fatura etc.) Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro, 



etc.). Controle de execução de obras e serviços. Solos e obras de terra. Saneamento ambiental (disposição de resíduos, 
aterros sanitários etc.). Infra-estrutura urbana. Estradas e pavimentação. Legislação e Engenharia legal. Legislação 
ambiental. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos NBR9050. Estatuto das Cidades Lei 
Federal 10.257/2001. Licitações e contratos (lei n° 8.666/93). Legislação específica para obras de engenharia civil. Vistoria e 
elaboração de pareceres. Princípios de planejamento e de orçamento público. Elaboração de orçamentos. Noções de 
segurança do trabalho (NR-18). Noções de Avaliação de imóveis urbanos. Desenho técnico auxiliado por computador, CAD. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação gráfica, 
crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de 
extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, 
Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites 
Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Código Tributário Municipal; 2. Do 
ISS – Imposto sobre Serviço de qualquer natureza: Do recolhimento, das isenções, da base de cálculo, avaliação e 
alíquotas, dos contribuintes e responsáveis; 3. Do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; 4. da 
taxa de fiscalização de anúncios; da taxa de fiscalização do uso de áreas pública, da taxa de serviços públicos; 5. Da 
obrigação tributária, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário; 6. Das garantias e privilégios do crédito tributário: 
Do sigilo fiscal, das certidões negativas, da notificação de lançamento, da cobrança. 7. Noções de informática: conhecimento 
básico de operação de microcomputadores tipo PC, conhecimentos básicos de MS-DOS, Windows, Word for Windows,  
Excel; Intranet, Internet, correio eletrônico, backup de segurança, periféricos, atalhos de trabalhos, noções de hardware e de 
software. 8. Redação de Expediente: ata, ofício, circular, memorando, requerimento, portaria, decreto, comunicado, certidão, 
alvará, edital, pronomes e expressões de tratamento.    
 
FISIOTERAPEUTA – PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação gráfica, crase; 
3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de colocação; 4. 
Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de pensamento e de 
palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e Coerência; 10. Informações 
Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de extrema relevância sobre Política, 
Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, Contextualização Histórica, Poderes 
Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites Geográficos, População, Aspectos 
Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à fisioterapia no 
contexto da saúde pública; 2. Práticas e técnicas fisioterapêuticas; 3. Ações preventivas, através de orientação e 
acompanhamento da população estudantil; 4. Práticas fisioterapia voltadas à população idosa; 5. Postura física no trabalho; 
6. Anatomia humana; 7. Ação do fisioterapeuta nas atividades de saúde pública a cargo do Município; 8. Tratamento e 
acompanhamento a pessoas portadoras de deficiências, com orientações a professores e familiares; 9. Orientação a 
educadores, objetivando a correção de desvios de postura física e anatômica de estudantes; 10. Ações preventivas; 11. 
Interpretação de sinais e medicação; 12. Fisioterapia em traumatologia e ortopedia; 13. Fisioterapia em cardio-pneumologia; 
14. Fisioterapia em neurologia; 15. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do 
cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. 
 
INSPETOR ESCOLAR - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação gráfica, 
crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de 
extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, 
Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites 
Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Aspectos Filosóficos da Educação – 
concepções liberais e progressistas da educação; tendências pedagógicas na prática escolar – as tendências liberais e as 
tendências progressistas; o pensamento pedagógico em uma visão histórica e dialética; as principais teses, teorias e pontos 
de vista sobre o fenômeno educativo e sobre a escola. Aspectos Sociológicos da Educação – os estudos sociológicos da 
educação; enfoques teóricos em sociologia da educação: o paradigma do consenso e o paradigma do conflito; os grupos 
sociais na escola: integração, controle e disciplina; a democratização da escola: autonomia, autogestão, participação e 
cidadania. Aspectos Psicológicos da Educação – desenvolvimento: aspectos do desenvolvimento humano – as correntes 
teóricas e suas repercussões na escola; as contribuições de Piaget e de Vigotsky; aprendizagem: abordagem 
comportamentalista e cognitivista; interação desenvolvimento/aprendizagem. Aspectos da Política Educacional Brasileira 
para a Educação Básica – a LDB e os PCNs; Aspectos do Cotidiano Escolar – o educador, o educando e suas relações; os 
conteúdos de ensino e os materiais didáticos; os métodos e procedimentos de ensino; a produção do conhecimento: 
planejamento, execução e avaliação das ações na escola. Aspectos do trabalho cotidiano do Supervisor Escolar - A postura 
ética no trabalho. A ação educacional do profissional de Supervisão Escolar no contexto do sistema municipal de ensino. A 
visão crítica do supervisor escolar sobre o trabalho desenvolvido pelas unidades escolares. Elaboração de currículos: o quê, 



como e quando ensinar e avaliar. O contexto legal indispensável ao trabalho de supervisão escolar: a legislação federal, a 
Nova LBD, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Acompanhamento do trabalho pedagógico e da avaliação dos alunos. A 
integração do trabalho do supervisor escolar com os demais profissionais envolvidos no sistema: a participação do 
profissional no treinamento e aperfeiçoamento das equipes escolares. Medidas e dispositivos legais de proteção à criança e 
ao adolescente.   
    
MÉDICO DO PSF e MÉDICO PLANTONISTA – PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, 
acentuação gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de 
regência e de colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de 
construção, de pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. 
Coesão e Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos 
de extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, 
Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites 
Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética Médica; 
Preenchimento da Declaração de óbito; Doenças de Notificação Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico 
anamenese, no diagnóstico e na orientação; Dor Fisiopatologia; Dor Torácica; Dor Abdominal; Cefaléias; Dor Lombar e 
Cervical; Distúrbios da Regulação Térmica; Calafrios e Febre; Dores Musculares, Espamos, Cãibras e Fraqueza Muscular; 
Tosse e Hemoptise; Dispnéia e Edema Pulmonar; Edema; Cianose, Hipoxia e Policitemia; Hipertensão Arterial; Síndrome de 
Choque; Colapso e Morte Cardiovascular Súbita; Insuficiência Cardíaca; Insuficiência Coronária; Bradiarritmias; 
Taquiarritmias; Cateterismo e Angiografia Cardiaco; Febre Reumática; Endocardite Infecciosa; Micardiopatias e Miocardites; 
Infarto Agudo do Miocárdio; Cor Pulmonale; Parada Cardio-respiratória; Disfasia; Constipação Diarréia e Distúrbios da 
Função Ano Retal; Aumento e Perda de Peso; Hematêmese Melena; Hepatite Aguda e Crônica; Ictericia e Hpatomegalia; 
Cirrose; Distensão Abdominal e Ascite; Coledocolitiase; Doenças do Pâncreas; Líquidos e Eletrolitos; Acidose e Alcalose; 
Anemias; Hemorragia e Trombose; Biologia do Envelhecimento; Problema de Saúde do Idoso; Diagnóstico e Manuseio das 
Afecções Mais Comuns da Pessoa Idosa; Avaliação e Diagnóstico das Doenças Infecciosas; Dirréia Infecciosa Aguda e 
Intoxicação Alimentar; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Síndrome de Angustia Respiratória do Adulto; Estado de Mal 
Asmático; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tromboembolismo Pulmonar; Ventilação Mecânica; Insuficiência Renal 
Aguda; Insuficiência Renal Crônica; Glomerulopatias; Obstrução das Vias Urinárias; Lupus Eritematos Sistêmico; Artrite 
Reumatóide; Vasculites; Doença Articular Degenerativa; Artrite Infecciosa; Distúrbios da Coagulação; Diabetes Mellitus; 
Doenças da Tireóide; Acidose Lático; Doenças Vasculares Cerebrais; Traumatismo Cranioencefálico e Raquimedular; 
Viroses do Sistema Nervoso Central: Meningites e Encefalites; Coma; Doenças Ocupacionais; Acidentes do Trabalho; 
Neoplasias; Molestias Infecciosas; Carências Nutricionais. 
 
MONITOR DO PETI - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação gráfica, crase; 
3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de colocação; 4. 
Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de pensamento e de 
palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e Coerência; 10. Informações 
Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de extrema relevância sobre Política, 
Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, Contextualização Histórica, Poderes 
Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites Geográficos, População, Aspectos 
Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente; 2. Conceito de 
Ensino e Aprendizagem; 3. Noções da Proposta Construtivista; 5. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, 
Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação; 6. Tipos de Plano de Ensino. 7. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB: artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 62 e 67. 8. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s): 
orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 9. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: artigos de 
nº 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69.  
 
MOTORISTA M1, M2 e M3  – PORTUGUÊS: 1. Alfabeto: Vogais e Consoantes; 2. Encontros Vocálicos e Consonantais; 3. 
Sílabas: Números de Sílabas; 4. Gênero: Masculino e Feminino; 5. Sinônimos de palavras; 6. Classe de Palavras: 
Substantivo, Verbo, adjetivo e Numeral. 7. Textos ilustrativos. CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Meios de Transporte; 2. 
Meios de Comunicação; 3. O Município: Autoridades Municipais e Estaduais e os Serviços Públicos; Limites do Município. 4. 
Zona Urbana e Zona Rural; 5. Datas Comemorativas. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Código Nacional de Trânsito; 
2. Conhecimentos de mecânica de veículos automotores. 3. Conhecimentos de elétrica de veículos automotores. 4. 
Relações humanas. 5. Primeiros socorros. 6. Direção defensiva e ofensiva. 7. Noções de segurança de dignitários. 8. 
Higiene pessoal. 9. Noções de saúde e de segurança individual, coletiva e de instalações. 10. Noções de cidadania. 11. 
Resoluções do Contran: nº 12/98, 13/98, 14/98, 26/98 e 190/06. 
 
NUTRICIONISTA - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação gráfica, crase; 3. 
Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de colocação; 4. 
Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de pensamento e de 
palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e Coerência; 10. Informações 
Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de extrema relevância sobre Política, 
Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, Contextualização Histórica, Poderes 



Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites Geográficos, População, Aspectos 
Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Digestão, absorção e metabolismo dos nutrientes: carboidratos, lipídios 
e protídios. 2. Métodos para estabelecer os requerimentos dos glicídios, lipídios e protídios. 3. Métodos para estabelecer os 
requerimentos nutricionais. 4. Requerimentos de energia e proteína. 5. Cálculo do VET. 6. Dose inócua de proteína. 7. 
Aspectos Gerais de Administração em unidades de alimentação e nutrição. 8. Planejamento de cardápios. 9. Grupo básico 
de Alimentos. 10. Alimentos: Métodos pré-preparo dos alimentos, Operações a que são submetidos os alimentos pré-
preparo, preparo e cocção. 11. Métodos de cocção: tipos, vantagens e desvantagens. 12. Per capita e fator de correção. 13. 
De origem animal: Composição, Estrutura, Propriedades, Preparações (emprego, princípios), Modificações pela cocção 
(perdas pela cocção). 14. Alimentos de Origem vegetal: Composição, Métodos de pré-preparo, preparo e cocção, fatores 
que interferem no preparo e cocção. 15. Vigilância Sanitária dos Alimentos: Histórico, Atribuições dos órgãos críticos de 
controle no processo de alimentos. 16. Nutrição Materno-infantil: Indicadores de avaliação nutricional do crescimento, 
Métodos para avaliar o crescimento e desenvolvimento. 17. Distúrbios do crescimento: importância, conceito e classificação. 
18. Tóxi-infecção alimentar: Os microrganismos e os alimentos. 
 
 
ODONTÓLOGO DO PSB – PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação gráfica, 
crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de 
extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, 
Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites 
Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Sistema Único de Saúde e 
Estratégias do Programa Saúde da Família e Brasil Sorridente. 2. Promoção de Saúde Bucal. 3. Atenção Básica a Saúde 
Bucal no PSF. 4. Vigilância de Saúde Bucal. 5. Biossegrança na Prática Odontológica – Ergonomia – Doenças 
Profissionais/Ocupacionais; 6. Epidemiologia das doenças bucais – SB Brasil 2003. 7. Etiopatogenia da cárie e Doença 
Periodontal. 8. Diagnóstico e Atividade de cárie. 9. Fluoretos em Odontologia. 10. Tratamento das Infecções periodontais. 
11. Proteção Pulpar – Terapia Pulpar. 12. Tratamento Restaurador Atraumático. 13. Farmacologia em Odontologia. 14. 
Complicações e emergências no consultório odontológico. 15. Odontogeriatria. 16. Doenças Infectocontagiosas na prática 
odontológica. 17. Patologia Oral e Manifestações bucais de Doenças sistêmicas. 18. Emergências e traumatismos nas 
dentições decídua e permanente jovem. 19. Controle Químico e Mecânico da placa bacteriana. 
 
PROFESSOR A – PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação gráfica, crase; 3. 
Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de colocação; 4. 
Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de pensamento e de 
palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e Coerência; 10. Informações 
Implícitas: Pressupostos e Subentendidos. CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: 1. MATEMÁTICA: 1. Operações com 
Números Inteiros; 2. Equação do 1º Grau; 3. Sistemas de Equação do 1º Grau; 4. Resolução de Problemas do 1º Grau; 5. 
Sistema Métrico Decimal; 6. Regras de Três Simples; 7. Porcentagem; 8. Juros Simples; 9. Etnomatemática; 10. O 
conhecimento matemático e suas características; 11. Os objetivos do ensino de matemática na escola; 12. O conteúdo de 
matemática no ensino fundamental: seleção e organização para propostas alternativas de educação. 13. Aspectos 
metodológicos do ensino da matemática. 2. ESTUDOS SOCIAIS: Grupos Étnicos do Brasil; Hidrografia Brasileira; As 
Regiões Brasileiras; Relevo Brasileiro; Empresas Públicas e Privadas; A Questão Agrária no Brasil.  3. CIÊNCIAS DA 
NATUREZA: Os seres vivos e o ambiente, As rochas e o solo, a água e o ar.  FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1. Noções 
de Educação, Escola, Docente e Discente; 2. Conceito de Ensino e Aprendizagem; 3. Noções da Proposta Construtivista; 5. 
Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação; 6. Tipos de Plano de Ensino. 
7. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB: artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 62 e 67. 8. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 9. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA: artigos de nº 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69. 
 
PROFESSOR B (BIOLOGIA) - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação 
gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Aspectos 
metodológicos do ensino de Ciências; Constituição do organismo; os principais eventos históricos no estabelecimento da 
teoria celular; a  evolução celular; Aspectos gerais na organização e funcionamento da célula; diferenciação entre células, 
tecidos e sistemas; estudo dos tecidos; Exigências nutritivas básicas e minerais; Aspectos  básicos na organização e 
fisiologia dos  aparelhos: digestório,circulatório, respiratório, excretor, nervoso, endócrino, reprodutor, locomotor, 
características anatômicas e fisiológicas das glândula endócrinas; A descoberta do sexo – métodos contraceptivos, doenças 
sexualmente transmissíveis e prevenção da AIDS; Sexo na adolescência; Origem, evolução, classificação e características 
dos seres vivos – ecossistemas, populações e comunidade;  Relação Produtor/ Consumidor/ decompositor;–Evolução da 
Astronomia: estudo dos astros, instrumento para pesquisa do Universo; O homem e as viagens espaciais; o planeta terra: a 



importância para os seres vivos; Fósseis, solo: litosfera, uso, nutrientes do solo e seu aproveitamento; Água: ciclo 
atmosférico: as funções vitais e naturais, ar e saúde humana. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1. Noções de Educação, 
Escola, Docente e Discente; 2. Conceito de Ensino e Aprendizagem; 3. Noções da Proposta Construtivista; 5. Noções de 
Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação; 6. Tipos de Plano de Ensino. 7. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB: artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 62 e 67. 8. Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN´s): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 9. Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA: artigos de nº 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69. 
 
PROFESSOR B (EDUCAÇÃO FÍSICA) - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, 
acentuação gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de 
regência e de colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de 
construção, de pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. 
Coesão e Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Cultura das Atividades Físicas/Movimento Humano (jogos, lutas, danças, ginásticas, esportes, lazer e recreação); 
Equipamento e Materiais (diferentes equipamentos e materiais e suas possibilidade de utilização na ação pedagógica e 
técnico científica com as manifestações de Atividade Física/Movimento Humano);   Atividade Física/Movimento Humano e 
Performance (desempenho e condicionamento humano); Atividade Física/Movimento Humano Saúde e Qualidade de Vida 
(aptidão física e aspectos preventivos e terapêuticos do exercício físico); Abordagens da Educação Física Escolar 
(Desenvolvimentista, Críticas, Psicomotora, Construtivista); Motricidade Humana (Lateralidade, Tonicidade, Orientação 
Espaço-Temporal, Práxia Global e Fina); Corporeidade (Esquema Corporal, Imagem Corporal e Expressão Corporal); 
Cineantropometria (Antropometria); Crescimento e Desenvolvimento Corporal. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1. Noções 
de Educação, Escola, Docente e Discente; 2. Conceito de Ensino e Aprendizagem; 3. Noções da Proposta Construtivista; 5. 
Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação; 6. Tipos de Plano de Ensino. 
7. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB: artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 62 e 67. 8. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 9. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA: artigos de nº 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69. 
 
 
PROFESSOR B (ESPANHOL) - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação 
gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Compreensão e 
interpretação de textos escritos, visuais, ilustrativos, midiáticos, técnicos, entre outros em língua espanhola. 2. Tradução de textos, orações 
e enunciados em espanhol. 3. Normas Gramaticais: aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos em língua espanhola. . 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente; 2. Conceito de Ensino e 
Aprendizagem; 3. Noções da Proposta Construtivista; 5. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, 
Estratégias, Recursos e Avaliação; 6. Tipos de Plano de Ensino. 7. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB: 
artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 62 e 67. 8. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s): orientações 
didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 9. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: artigos de nº 7, 8, 9, 
10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69. 
 
PROFESSOR B (FILOSOFIA) - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação 
gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A importância do 
filosofar para a educação no contexto atual; 2. Filosofia educação e cidadania: como efetivar a integração entre elas; 3. A filosofia do 
cotidiano escolar: senso comum e senso crítico; 4. As tendências tecnicistas e progressistas da educação no contexto Brasileiro; 5. A 
filosofia da escola nova (pioneiros da educação) e a tradição conservadora do Brasil República. 6. As principais correntes filosóficas 
desde Platão e Aristóteles até a primeira metade do século XX. 7. As principais características da Filosofia para a Sociedade. 8. Os 
filósofos que mais se destacaram entre os séculos XV e XX. 9. Filosofia: Conceito e fundamentos. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 
1. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente; 2. Conceito de Ensino e Aprendizagem; 3. Noções da Proposta 
Construtivista; 5. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação; 6. Tipos de 
Plano de Ensino. 7. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB: artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 
62 e 67. 8. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 9. 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: artigos de nº 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69. 
 
PROFESSOR B (FÍSICA) - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação gráfica, 
crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Movimento: 



Variações e Conservações- movimento presentes do cotidiano;tempos e velocidade; grandezas relevantes nos movimentos 
e suas variações, força e lei de Newton; trabalho e potência; transformações e conservações de energia mecânica; 
conservação da quantidade de movimento; condições de equilíbrio estático e dinâmico; máquinas e instrumentos de 
ampliação de forças; ação da pressão nos líquidos: vazão e flutuação em sistemas naturais e tecnológico. 2. Gravitação, 
Terra e Universo – interações gravitacionais entre a Terra e o Universo; movimento da Terra, Lua e Sol e fenômenos 
astronômicos correspondentes; movimento de naves e satélites; o Universo e sua evolução; concepções sobre as teorias e 
modelos propostos para a Terra eo Universo; 3. Calor, Ambiente, Fontes e Uso de Energia-Trocas de calor em fenômenos 
naturais e tecnológicos, propriedades térmicas dos materiais e suas aplicações; relação entre calor e variação de 
temperatura e mudança de estado; papel do calor na manutenção  das vida; os diferentes processos envolvendo calor e 
suas dinâmicas nos fenômenos climáticos e suas conseqüências; 4. Som e Luz- Propagação de ondas e suas 
características; fontes sonoras, características físicas de sons; Modelo de natureza da luz; fonte de luz e produção de 
imagens;  5. Equipamentos Eletromagnéticos e Energias-Aparelhos elétricos: características físicas e transformações de 
energia; consumo de energia elétrica residencial, fenômenos elétricos e magnéticos. 6. Matéria e Radiação- Modelos de 
constituição da matéria; o espectro de radiações e suas características; produção de energia nuclear e seus usos, efeitos 
biológicos e ambientais das radiações. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1. Noções de Educação, Escola, Docente e 
Discente; 2. Conceito de Ensino e Aprendizagem; 3. Noções da Proposta Construtivista; 5. Noções de Planejamento de 
Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação; 6. Tipos de Plano de Ensino. 7. Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB: artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 62 e 67. 8. Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN´s): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 9. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: 
artigos de nº 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69. 
 
PROFESSOR B (GEOGRAFIA) - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação 
gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: As relações 
sociedade natureza no ensino da geografia; Os princípios e objetos de estudos da Ciência Geográfica e suas relações com 
a natureza; Sistemas econômicos do mundo atual; Globalização; As relações de produção, circulação, distribuição e 
consumo do comércio; As fases da industrialização mundial e brasileira; A produção de energia mundial e no Brasil; O 
processo da urbanização mundial e brasileiro; a relação campo / cidade e a relação com o meio ambiente; A produção 
agropecuária mundial e brasileira: População mundial e brasileira; A regionalização do território brasileiro; As regiões 
geoeconômicas brasileiras; O processo de ocupação do território brasileiro; A divisão política-administrativa e o 
planejamento da organização do território brasileiro; Os grandes conjuntos morfoclimáticos do Brasil e seu processo de 
utilização, conservação e degradação; Os recursos minerais do Brasil; Escala geológica do tempo; Aspectos físicos do Brasil 
(relevo, clima, vegetação, hidrografia); A questão ambiental (ecossistemas, impactos naturais e urbanos, poluição, 
movimentos e lutas em defesa do meio ambiente) e Geografia da Pernambuco. . FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1. 
Noções de Educação, Escola, Docente e Discente; 2. Conceito de Ensino e Aprendizagem; 3. Noções da Proposta 
Construtivista; 5. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação; 6. Tipos de 
Plano de Ensino. 7. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB: artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 
62 e 67. 8. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 9. 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: artigos de nº 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69. 
 
PROFESSOR B (HISTÓRIA) - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação 
gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Aspectos 
metodológicos do ensino da História; A História como conhecimento humano; Formação do aspecto social brasileiro; a 
apropriação da América pelos Europeus, formação da sociedade brasileira; a organização administrativa, a organização 
econômica e as formas de trabalho, a sociedade colonial, expansão territorial e das descobertas das minas, influência das 
ideologias liberais na História do Brasil e movimentos político-sociais no final do século XVIII, transformações ocorridas na 
Europa no início do século XIX e a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil; Formação do Espaço Social Brasileiro 
Independente: a colonização da América – sistemas coloniais e Mercantilismo; movimentos de Independência; a 
organização do Estado brasileiro, movimentos populares e agitações político-sociais nas províncias, mudanças no panorama 
mundial e transformações sócio-econômicas no Brasil, o Brasil do século XX, a Segunda República e a crise mundial, uma 
experiência democrática no Brasil – Deposição de Vargas e a Era de JK, o golpe de 1964 e a abertura democrática; O 
Estado nacional brasileiro na América Latina: o Estado brasileiro atual, os Estados nacionais na América Latina 
(semelhanças e diferenças), a formação dos Estados Nacionais liberais nos séculos XVIII e XIX nas Américas, a 
modernização dos Estados Republicanos na América Latina e suas manifestações; As novas relações econômicas e 
políticas – a Globalização e o Mercosul, as manifestações culturais da América Latina – ontem e hoje; a construção do Brasil 
contemporâneo na ordem internacional: transição do Feudalismo para o Capitalismo, potências européias e a disputa pelas 
regiões produtoras de matéria-prima, consolidação do Capitalismo monopolista nos EUA e a crise mundial do liberalismo, os 
conflitos entre as grandes potências e a consolidação do Capitalismo monopolista no Brasil, governos militares na América e 



o processo de redemocratização, desenvolvimento brasileiro na atualidade, o Brasil no contexto do mundo atual. 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente; 2. Conceito de Ensino e 
Aprendizagem; 3. Noções da Proposta Construtivista; 5. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, 
Estratégias, Recursos e Avaliação; 6. Tipos de Plano de Ensino. 7. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB: 
artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 62 e 67. 8. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s): orientações 
didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 9. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: artigos de nº 7, 8, 9, 
10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69. 
 
PROFESSOR B (INGLÊS) - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação gráfica, 
crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Verbo To be 
(presente/passado); 2. Pronomes Oblíquos, Reflexivos, Relativos, Interrogativos, Demonstrativos, Indefinidos e Possessivos 
; 3. Adjetivos Possessivos; 4. Artigos; 5. Substantivos: Gênero e Número; 6. Caso Genitivo; 7. Adjetivos: Noções Gerais; 
Grau dos Adjetivos; 8. Uso de How Much e How Many; 9. Preposições: In, On, At, By, To , From, With; 10. Tempos Verbais: 
Simple Present, Simple Past, Simple Future, Present Perfect, Past Perfect; 11. Passado dos Verbos Regulares e Irregulares; 
12 Present Continuous, Past Continuous; 13. Futuro Imediato; 14.Tag Questions; 15. Verbos Modais; 16. If Clauses. 17. Voz 
Ativa e Voz Passiva; 18. Números Cardinais e Ordinais; 19 Formação dos Advérbios. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1. 
Noções de Educação, Escola, Docente e Discente; 2. Conceito de Ensino e Aprendizagem; 3. Noções da Proposta 
Construtivista; 5. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação; 6. Tipos de 
Plano de Ensino. 7. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB: artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 
62 e 67. 8. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 9. 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: artigos de nº 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69. 
 
PROFESSOR B (PORTUGUÊS) - CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de extrema relevância sobre Política, Religião, 
Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, Contextualização Histórica, Poderes Executivo e 
Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites Geográficos, População, Aspectos Econômicos. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Intelecção de textos verbais, literários e midiáticos; 2. Fonética: Adequações 
Ortográficas, Acentuação Gráfica, Crase; 3. Sintaxe: Concordância Nominal e Verbal; 4. Semântica: Significação das 
Palavras, Polissemia, Antonímia, Sinonímia, Denotação e Conotação; 5. Estilística: Figuras de Linguagem; 6. Pontuação; 7. 
Funções da Linguagem. 8. Coesão e Coerência; 9. Ambigüidade. 10. Lingüística e o ensino de Língua Portuguesa no Ensino 
Fundamental: concepções de linguagem, de língua, de discurso e de texto. 11. A língua oral: usos e formas; adequação da 
linguagem à ação comunicativa. 12. A língua escrita: usos e formas. 13. Concepções de leitura. 14. Coesão e Coerência 
textual. 15. Tipologia e gêneros textuais: orais e escritos. 16. Variação lingüística. 17. Literatura infanto-juvenil. 18. Literatura 
popular no Ensino Fundamental. 19. Estilos de Épocas na Literatura. 20. Gêneros Literários. 21. Principais Autores e Obras 
Representativas da Literatura Brasileira. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1. Noções de Educação, Escola, Docente e 
Discente; 2. Conceito de Ensino e Aprendizagem; 3. Noções da Proposta Construtivista; 5. Noções de Planejamento de 
Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação; 6. Tipos de Plano de Ensino. 7. Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB: artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 62 e 67. 8. Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN´s): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 9. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: 
artigos de nº 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69. 
 
PROFESSOR B (QUÍMICA) - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação 
gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Matéria e 
Energia: Propriedades da matéria. Transformações químicas e físicas. Substancias simples e compostas; Alotropia. 
Substâncias puras e misturas. Métodos de separação e purificação de substâncias: filtração, destilação, decantação, 
floculação e adsorção. A natureza atômica da matéria: Partículas subatômicas. Elementos químicos. Número atômico, 
número de massa. Isotopia. Evolução dos modelos atômicos. Distribuição eletrônica em níveis e subníveis. Classificação 
periódica dos elementos químicos. Evolução histórica da tabela periódica. A tabela periódica moderna: estrutura eletrônica 
em níveis e subníveis.  Propriedades periódicas: raio atômico, Energia de ionização, afinidade eletrônica. Interações 
interpartículas: Interações Químicas. Ligação iônica Ligação covalente. Ligação metálica. Teoria de Lewis. Interações 
Físicas: Dipolo Instantâneo-dipolo induzido. Dipolo permanente-dipolo permanente: dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. 
Polaridade das moléculas:  Ligação polar e apolar: eletronegatividade e momento dipolar. Molécula polar e apolar. 
Geometria molecular: teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Propriedades das substancias: 
Caráter iônico, caráter covalente e caráter metálico. Funções químicas: compostos orgânicos e Inorgânicos. Conceitos 
ácido-base  de Arrhenius e Brönsted. Ácidos e bases inorgânicos e orgânicos (ácidos carboxílicos e aminas), óxidos e sais. 
Hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente; 
2. Conceito de Ensino e Aprendizagem; 3. Noções da Proposta Construtivista; 5. Noções de Planejamento de Ensino: 
Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação; 6. Tipos de Plano de Ensino. 7. Lei de Diretrizes e Bases da 



Educação Nacional – LDB: artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 62 e 67. 8. Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN´s): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 9. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: 
artigos de nº 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69. 
 
PSICÓLOGO DO PAIF - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação gráfica, 
crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de 
extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, 
Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites 
Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teoria de Personalidade: -Psicanálise 
–Freud, Melaine Klein, Erickson,; - Reich; - Jung; - Adler; - Sullivan; - Horney; - Fromm; - Rogers; - Teoria Cognitiva de Kelly; 
- Topologia de Lewin; - A abordagem S = R.  Teorias e Técnicas Psicoterápicas.  Entrevista Psicológica. Processos de 
Mudanças em Psicoterapia. Diferenças Individuais e de Classes.  Cultura e Personalidade: “Status” , papel e o indivíduo.   
Fatores Sociais na Anormalidade.  Interação Social. A Psicologia Social no Brasil.  Aconselhamento Psicológico.   
Desenvolvimento X Aprendizagem.  Abordagem Psicológica da Educação. Atuação do Psicólogo no contexto hospitalar.-
Internação do Psicólogo numa equipe multidisciplinar.-Intervenções Terapêuticas em Instituição Hospitalar.-Problemas 
Sociais, Epidemiológicas, Transculturais e ecológicas nas doenças psicossomáticas.-Distúrbios psicossomáticos: 
classificação e simbologia.-O corpo como linguagem.-O papel da doença.-A criança e a hospitalização.-Atitudes do 
profissional - Psicólogo diante do comportamento de pacientes terminais. 
 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação 
gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 
Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de 
extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, 
Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites 
Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Desenho: Nomenclatura, 
especificações, indicações em plantas baixas cortes e fachadas. 2. Escalas apropriadas para tipos de desenhos e 
transformações de escala. 3. Legendas, convenções, planilhas, selos, carimbos e margens. 4. Normas brasileiras para 
desenho técnico e desenho arquitetônico. 5. Representação normatizada para eixo, corte, madeira, concreto e aço. 6. 
Equipamentos para desenho e seu uso característico, formato de papel. 7. Noções sobre: Estruturas Metálicas, Estruturas 
de Madeira, Estruturas de Concreto armado, Restauração de Edificações e Instalações domiciliares. 8. Desenho de 
Construção Civil. 9. Projeto Arquitetônico. 10. Desenhos e esboços técnicos estruturais, com o auxílio de softwares. 11. 
Especificações e inspeções de materiais. 12. Programas de trabalho e fiscalização de obras. 13. Inspeções técnicas e 
relatórios técnicos. 14. Especificação de materiais. 15. Orçamento: Especificação técnica; medições e quantificações. 16. 
Segurança e Saúde no Trabalho. 17. NR 8: Edificações. 18. NR 18: Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM e TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PSF - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: 
adequações ortográficas, acentuação gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, 
sintaxe de concordância, de regência e de colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. 
Estilística: figuras de construção, de pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas 
construções; 9. Coesão e Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS 
GERAIS: 1. Assuntos de extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do 
Município: Fundação, Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do 
Município, Limites Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Noções Básicas 
de Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano; 2. Nutrição: Fatores que Alteram o Apetite e a Digestão, Dietas Especiais, 
Alimentação por Gavagem, Epidemiologia e Esquema de Vacina de Rotina (Antipólio, Anti-Sarampo, DPT, BCG, Dupla), 
Assepsia, Desinfecção e Esterilização; 3. Assistência de Enfermagem ao Paciente com Distúrbios dos Sistemas: 
Gastrointestinal, Cardiovascular, Respiratório e Hematológico; 4. Técnicas Básicas de Enfermagem: TP, RPA, Peso, Altura, 
CA; 5. Administrações de Medicamentos (Vias, Doses, Indicações e Contra Indicações), Curativos, Oxigenoterapia, 
Nebulização e Coleta de Amostra para Exames Laboratoriais, 6. Assistência de Enfermagem ao Paciente com Doenças 
Neoplásicas (Considerações Gerais, Medidas Preventivas e Assistência em Radioterapia e Quimioterapia); 7. Infecciosas: 
Aids, Sarampo, Tuberculose, Tétano, Poliomielite, Difteria, Coqueluche e Cólera; 8. Aspectos Éticos na Assistência de 
Enfermagem. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA - PORTUGUÊS: 1. Intelecção Textual; 2. Fonética: adequações ortográficas, acentuação 
gráfica, crase; 3. Sintaxe: análise sintática da oração, análise sintática do período, sintaxe de concordância, de regência e de 
colocação; 4. Semântica: significação das palavras, denotação e conotação; 5. Estilística: figuras de construção, de 
pensamento e de palavras; 6. Pontuação; 7. Funções da Linguagem; 8. Paralelismo nas construções; 9. Coesão e 



Coerência; 10. Informações Implícitas: Pressupostos e Subentendidos.  CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Assuntos de 
extrema relevância sobre Política, Religião, Economia, Cultura, Esporte, Educação. 2. História do Município: Fundação, 
Contextualização Histórica, Poderes Executivo e Legislativo, Símbolos Municipais, Educação do Município, Limites 
Geográficos, População, Aspectos Econômicos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios básicos físicos das 
radiações (RX). Anatomia radiológica: O que se vê, o que não se vê em uma radiografia (Noções de técnica radiológica). 
Tórax. Abdômen. Oste-articular. Crânio-face. Coluna vertebral. Mama.  Exames contrastados, convencionais. As incidências 
radiológicas mais utilizadas na prática corrente. Algumas doenças Freqüentes e sua indicação radiológica (exames, 
incidências). Noções mínimas sobre os novos métodos de imagem. 

 
   


