


PREFEITURA MUNICIPAL DE   PAI PEDRO  

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2008
Concurso público para o provimento de cargos de carreira do Quadro Permanente da 
Prefeitura Municipal de PAI PEDRO / MG.
O Prefeito Municipal de PAI PEDRO, Estado de Minas Gerais, faz saber aos interessados 
que  estarão  abertas,  no  período  de 10/11/2008  à  21/11/2008 as  inscrições  para  o 
Concurso Público destinado ao provimento efetivo dos cardos de carreira  (inicial),  do 
quadro  permanente  da  Prefeitura  Municipal  de  PAI  PEDRO  /  MG,  nos  termos  e 
condições  da  Lei  Municipal  258/08  e  as  alterações  que  houver,  e  nas  condições 
estipuladas no presente Edital.

1. DA CONDUÇÃO DO CONCURSO:  

1.1  O Concurso ora instituído será conduzido por uma Comissão de Coordenação e 
Supervisão, composta de 03 (três) membros, nomeada pelo Prefeito Municipal de 
PAI PEDRO / MG, com poderes especiais para ACOMPANHAR:

1.1.1 A promoção da divulgação do presente edital;

1.1.2 O recebimento das inscrições;

1.1.3 A Designação do horário e os locais para realização das Provas;

1.1.4 Acompanhar e fiscalizar a realização das Provas e a divulgação do resultado, 
obedecidas às condições aqui explicitadas;

1.1.5 Acompanhar e fiscalizar a análise e o julgamento dos recursos que possam 
vir a ser interpostos por candidatos inscritos; e,

1.1.6 Acompanhar  e  fiscalizar  o  esclarecimento  pela  empresa  realizadora  do 
certame, quanto à quaisquer dúvidas levantadas por candidatos inscritos, a 
respeito dos termos e condições do presente Edital e as providências cabíveis 
e necessárias à homologação do Concurso ora instituído.
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2. CARGOS E VAGAS OFERECIDOS:  

2.1 Os cargos a serem preenchidos, bem como o número de vagas disponíveis para 
cada cargo, a carga horária,  a escolaridade exigida, a remuneração inicial e o 
valor da taxa de inscrição são os seguintes:

CARGOS
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL

Nº DE 
VAGAS ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO 

INICIAL R$
TAXA. 

INSCRIÇÃO 
R$

Pedagogo 24h 01 Nível Superior 
Específico 830,00 60,00

Requisitos: Licenciatura Plena  em Pedagogia
Supervisor 
Educacional 24h 02 Nível Superior 

Específico 830,00 60,00

Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização em Supervisor Escolar
Professor de 
Ensino Básico II 
– Língua 
Inglesa

24h 03 Nível Superior 
Específico 415,00 60,00

Requisitos: Licenciatura Plena em Letras / Inglês.
Professor de 
Ensino Básico II 
– Educação 
Física

24h 03 Nível Superior 
Específico 415,00 60,00

Requisitos: Licenciatura Plena em Educação Física.
Professor de 
Ensino Básico II 
- /Educação 
Religiosa

24h 03 Nível Superior 
Específico 415,00 60,00

Requisitos: Licenciatura Plena em Ciências da Religião ou Ensino Religioso.
Professor de 
Ensino Básico II - 
Português

24h 04 Nível Superior 
Específico 415,00 60,00

Requisitos: Licenciatura Plena em Letras / Português
Professor e 
Ensino Básico II 
– Matemática

24h 04 Nível Superior 
Específico 415,00 60,00

Requisitos: Licenciatura Plena em Matemática
Professor e 
Ensino Básico II 
– Ciências

24h 0350,00 Nível Superior 
Específico 415,00 60,00

Requisitos: Licenciatura Plena em Ciências Biológicas.
Professor e 
Ensino Básico II 
– Geografia

24h 03 Nível Superior 
Específico 415,00 60,00

Requisitos: Licenciatura Plena em Geografia
Professor e 
Ensino Básico II 
– História

24h 03 Nível Superior 
Específico 415,00 60,00

Requisitos: Licenciatura Plena em Geografia
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Médico 30h 02 Nível Superior 
Específico 3.000,00 60,00

Requisitos: Formação profissional em ensino superior na área com registro no órgão da classe.
Odontólogo 30h 01 Nível Superior 

Específico 2.073,00 60,00

Requisitos: Formação profissional em ensino superior na área com registro no órgão da classe.
Bioquímico 30h 01 Nível Superior 

Específico 1.382,00 60,00

Requisitos: Formação profissional em ensino superior na área com registro no órgão da classe.
Enfermeiro 40h 01 Nível Superior 

Específico 2.000,00 60,00

Requisitos: Formação profissional em ensino superior na área com registro no órgão da classe.
Nutricionista 40h 01 Nível Superior 

Específico 1.500,00 60,00

Requisitos: Formação profissional em ensino superior na área com registro no órgão da classe.
Psicólogo 40h 01 Nível Superior 

Específico 1.500,00 60,00

Requisitos: Formação profissional em ensino superior na área com registro no órgão da classe.
Assistente 
Social 40h 01 Nível Superior 

Específico 1.500,00 60,00

Requisitos: Formação profissional em ensino superior na área com registro no órgão da classe.
Fisioterapeuta 40h 01 Nível Superior 

Específico 1.500,00 60,00

Requisitos: Formação profissional em ensino superior na área com registro no órgão da classe.
Auxiliar de 
Saúde 40h 05 Nível de Ensino 

Médio Completo 415,00 40,00

Requisitos:
Digitador 40h 03 Nível de Ensino 

Médio Completo 415,00 40,00

Requisitos: Curso Técnico em Informática.
Técnico 
Agrícola 40h 01 Nível de Ensino 

Médio Completo 830,00 40,00

Requisitos: Curso técnico agrícola.
Auxiliar de 
Secretaria 30h 05 Nível de Ensino 

Médio Completo 415,00 40,00

Auxiliar de 
Enfermagem 40h 05 Nível de Ensino 

Médio Completo 498,00 40,00

Requisitos: Registro no COREN
Auxiliar de 
Contabilidade 40h 01 Nível de Ensino 

Médio Completo 498,00 40,00

Auxiliar 
Administrativo 40h 03 Nível de Ensino 

Médio Completo 415,00 40,00

Recepcionista 40h 02 Nível de Ensino 
Médio Completo 415,00 40,00

Auxiliar de 
Biblioteca 30h 02 Nível de Ensino 

Médio Completo 415,00 40,00

Monitor de 
Programa 
Social

40h 10 Nível de Ensino 
Médio Completo 415,00 40,00

Atendente de 
Consultório 
Dentário

40h 03 Nível de Ensino 
Médio Completo 415,00 40,00
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Técnico em 
Higiene Dental 40h 03 Nível de Ensino 

Médio Completo 554,00 40,00

Requisitos: Curso técnico em higiene dental.
Topógrafo 40h 01 Nível de Ensino 

Médio Completo 830,00 40,00

Requisitos: Curso técnico em topografia e agrimensura.
Contador 40h 01 Nível Superior 

Específico 1.106,00 60,00

Requisitos: Formação profissional em ensino superior na área de contabilidade com registro no órgão da 
classe.

Professor de 
Ensino Básico I 24h 30

Nível de Ensino 
Médio com 

Habilitação para o 
Magistério ou 

Normal Superior 
ou Licenciatura 

Plena em 
Pedagogia

415,00 40,00

Professor de 
Educação de 
Jovens e 
Adultos

16h 15

Nível de Ensino 
Médio com 

Habilitação para o 
Magistério ou 

Normal Superior 
ou Licenciatura 

Plena em 
Pedagogia

415,00 40,00

Fiscal 40h 02
Nível de Ensino 

fundamental 
Completo

415,00 40,00

Agente de 
Vigilância 
Sanitária

40h 02
Nível de Ensino 

fundamental 
Completo

442,00 40,00

Motorista I 40h 06 Nível Alfabetizado 520,00 30,00
Requisitos: CNH na Categoria “B” ou Superior.
Motorista II 40h 03 Nível Alfabetizado 540,00 30,00
Requisitos: CNH na Categoria “D” ou Superior
Auxiliar de 
Serviços Gerais 40h 03 Nível Alfabetizado 415,00 30,00

Gari 40h 01 Nível Alfabetizado 415,00 30,00
Operador de 
Máquina 40h 02 Nível Alfabetizado 520,00 30,00

Requisitos: CNH na Categoria “C” ou Superior.
Vigilante 40h 02 Nível Alfabetizado 415,00 30,00
Servente de 
Pedreiro 40h 06 Nível Alfabetizado 415,00 30,00

Operário 40h 05 Nível Alfabetizado 415,00 30,00
Mecânico 40h 01 Nível Alfabetizado 415,00 30,00
Servente 
Escolar 40h 10 Nível Alfabetizado 415,00 30,00
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2.2 Das  vagas  estabelecidas  neste  item,  reservar-se-á  5%  (cinco  por  cento) 
delas  aos  candidatos  portadores  de  necessidades  especiais,  desde  que 
compatíveis  com  o  exercício  do  cargo  a  que  se  inscrever  e  que  registrem  a 
deficiência no ato da inscrição.

2.2.1 O portador de necessidades especiais que pleitear as vagas a ele reservadas 
por  lei,  atendendo  o  disposto  no  presente  item,  deverá,  se  aprovado  e 
convocado,  submeter-se  à  perícia  médica  por  junta  oficial  designada  pelo 
Executivo Municipal, que terá a decisão terminativa sobre a qualificação do 
candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o 
exercício do cargo.

2.2.2 A inobservância do disposto no subitem 2.2.1 acarretará a perda do direito ao 
pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições.

3. REGIME JURÍDICO  

3.1 O Regime Jurídico  a ser  adotado para  o candidato  aprovado  e  nomeado  em 
virtude  do  presente  Edital,  será  o  Estatutário,  nos  termos  da  Lei  Municipal 
Complementar n.º 002/2001.

4. JORNADA DE TRABALHO:  

4.1. A jornada de trabalho  a ser  adotada para  o  candidato  aprovado  no presente 
Concurso é aquela estabelecida na Legislação Municipal pertinente e constante 
no subitem 2.1.

5. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS A INSCRIÇÃO  

5.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, de ambos os sexos;

5.2 Estar  em  dia  com  as  obrigações  militares,  no  caso  de  candidato  do  sexo 
masculino;

5.3 Estar quite com as obrigações eleitorais;

5.4 Ter grau de escolaridade exigido para o cargo, conforme especificado no subitem 
2.1 deste;

5.5 Ter  habilitação  legal  e  estar  devidamente  inscrito  no  órgão  fiscalizador  da 
profissão.

5.6 Não  ter  sido  demitido  por  justa  causa  pela  Prefeitura  Municipal  de  PAI 
PEDRO/MG;

5.7 Ter  na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos;
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5.8 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital, além 
do pleno conhecimento de que após nomeado e empossado:

 Não poderá mudar de cargo sem outro concurso.

 Deverá  assumir  a  vaga  em qualquer  ponto  do  município,  sem direito  a  qualquer 
benefício adicional.

 As vagas serão preenchidas de acordo com a necessidade do município.

6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:  

6.1 Ficha  de  inscrição  assinada  pelo  candidato,  ou  por  procurador  legalmente 
habilitado,  com reconhecimento  de  firma em Cartório a  ser  preenchida  no 
local, na data e horário estabelecidos no subitem a seguir:

6.1.1 Data da Inscrição: _10/11/2008 à 21/11/2008.
Local  da Inscrição:  ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MENDES DA SILVA,   
Rua Juscelino Kubstchek – S/N – Vila Nova – Pai Pedro / MG..

      Horário da Inscrição: 09:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00.

6.2 Em caso de procuração, o procurador deverá também apresentar sua carteira de 
identidade;

6.3 Cópia  da  carteira  de  identidade  ou  documento  de  identificação  oficial  do 
candidato;

6.4 Comprovante  de  pagamento  da  Taxa  de  Inscrição,  que  deverá  ser  paga  em 
dinheiro,  junto à  Escola  Municipal  Alcides  Mendes da  Silva  localizada à  Rua. 
Juscelino Kubstchek. S/N (Em frente a quadra poliesportiva) – PAI PEDRO/MG.

6.5 Não serão aceitas inscrições condicionais;

6.6 No caso de deficiente físico, apresentar laudo médico com CID, na via original ou 
cópia reprográfica autenticada.

6.7 Em hipótese alguma será devolvido o valor da taxa de inscrição e não será 
dispensado o pagamento dela.

6.8 O  candidato  portador  de  necessidades  especiais  deverá  informar,  por 
escrito no ato da inscrição, a necessidade de se submeter às Provas em 
condições especiais;

6.9 Qualquer informação falsa ou inexata na ficha de inscrição,  dada por parte do 
candidato ou procurador habilitado, implicará na perda de seus direitos inerentes 
a este Concurso, apurada que seja a falsidade a qualquer época;

6.10  Após  o  preenchimento  da  ficha  de  inscrição,  será  de  responsabilidade  do 
candidato ou procurador habilitado a conferência dos dados contidos na mesma;
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7.        TAXA DE INSCRIÇÃO E DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO:

7.1 O  candidato,  para  ser  inscrito  no  presente  Concurso,  deverá  efetuar 
antecipadamente  o  pagamento  da  taxa  de  inscrição  conforme  valores 
especificados no subitem 2.1.

7.2 Serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição 
desde  que  o  candidato  seja  capaz  de  comprovar  insuficiência  de  recursos 
financeiros.  Para isso,  é preciso que o interessado esteja desempregado,  não 
receba seguro-desemprego e não exerça qualquer tipo de atividade remunerada.

7.2.1 O  interessado  deverá  apresentar  no  ato  da  inscrição,  no  local  previsto  para 
inscrição presencial, os seguintes documentos:
a)cópia da Carteira Profissional (CTPS) do interessado, devidamente atualizada, 
sendo: páginas que contém identificação e foto além da página do contrato do 
último emprego e a página seguinte em branco, ou as duas primeiras páginas da 
carteira em branco, caso nunca tenha trabalhado;
b) declaração de hipossuficiência financeira, conforme modelo a seguir

.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

(Modelo)
DECLARO, para efeito de concessão de isenção de taxa de inscrição do concurso para 
provimento vagas do (a) __________________ Municipal de Pai Pedro e, sob as penas 
da lei,  que  ESTOU DESEMPREGADO, NÃO RECEBO SEGURO-DESEMPREGO E 
NÃO EXERÇO QUALQUER TIPO DE ATIVIDADE REMUNERADA.

(local) (data) ____________________________, ___/___/____.

Assinatura ______________________________

7.3 A inscrição mediante Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição e respectiva 
entrega dos documentos acima enumerados, deverá ocorrer, impreterivelmente, 
até o dia 14/11/2008, exceto sábado, domingo e feriado, no horário de 09:00 às 
11:00 e 13:00 às 17:00, não sendo aceitos posteriormente, seja qual for o motivo 
alegado.

7.4 A apresentação da documentação não garante ao concorrente a isenção da taxa;

7.5 Todas  as  informações  prestadas  pelo  candidato  serão  investigadas  pela 
organização do concurso.

7.6 Havendo fraude, omissão, falsificação ou declaração falsa, o pedido de isenção 
será indeferido, devendo o candidato, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, efetuar o depósito da taxa correspondente, 
entregando o comprovante à Comissão Especial de Concurso Público, sob pena 
de indeferimento da inscrição.
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7.7 O candidato que tiver sua inscrição indeferida poderá interpor recursos em favor 
de  sua  situação,  junto  à  Comissão  Especial  de  Concurso  Público,  no  prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis.

7.8 O  cartão  de  inscrição  dos  candidatos  será  disponibilizado  pela  Empresa 
Realizadora do Concurso Público no ato da inscrição.

8.        DA ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS:

8.1. As  atribuições  e  deveres  de  cada  um  dos  cargos  submetidos  ao  presente 
Concurso, são aquelas estabelecidas na legislação municipal vigente e  Plano de 
Cargos e Salários em vigor. 

9. DAS PROVAS:

9.1 O processo seletivo constará de:

9.1.1 Prova Objetiva, de múltipla escolha, de caráter eliminatório, com duração de 
03 (três) horas, valorizada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de acordo com o 
previsto nos subitens 9.2.1, 9.2.2 e com os programas constantes do Anexo I 
deste Edital. 

9.1.2 Será  eliminado  no  processo  de  seleção  o  candidato  que  não  alcançar  o 
mínimo de 50 (cinqüenta) pontos na Prova Objetiva.

9.2  As Provas constarão de:
9.2.1. Para  os  cargos  de  escolaridade:  Alfabetizado,  Superior  Específico,  Médio 

Completo e Médio com Habilitação para Magistério ou Normal Superior  ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia. 
Prova  Objetiva  -  30  (trinta)  questões  objetivas,  sendo  Português  10  (dez) 
questões, Matemática 10 (dez) questões, com valor de 03 (três) pontos cada, 
e Conhecimentos Gerais e/ou Específicos 10 (dez) questões, com o valor de 
04 (quatro) pontos cada, aplicadas aos candidatos inscritos.

9.2.2 Aos  candidatos  inscritos  para  os  demais  cargos  de  escolaridade 
Universitária e Superior Específico.

Prova Objetiva -  30 (trinta) questões objetivas sendo Conhecimentos Gerais  10 (dez) 
questões,  Português  10  (dez)  questões,  com  valor  de  3  (três)  pontos  cada  e 
Conhecimentos Específicos 10 (dez) questões, com o valor de 4 (quatro) pontos cada, 
aplicados.  
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10. DATA DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E OUTRAS CONDIÇÕES

10.1. PROVAS:

10.1.1 OBJETIVA

 DATA: 14/12/2008
 HORÁRIO: 09:00hs

LOCAL:  O  local  das  provas  será  designado  por  ato  da  Empresa  realizadora  e 
comunicado  ao  público  por  meio  de  divulgação  na  Internet  na  página 
www.flavioandrade.com.br até  o  dia  05/12/2008,  bem como no  quadro  de  avisos  da 
Prefeitura Municipal de PAI PEDRO.

10.2. O ingresso do candidato na sala onde deverá realizar a Prova Objetiva somente 
será permitido dentro do horário estabelecido,  com a apresentação da ficha de 
inscrição,  juntamente  com  o  documento  de  identidade  apresentado  no  ato  da 
inscrição.

10.3. Não haverá segunda chamada para a realização de prova.

10.4. Em hipótese alguma será realizada prova fora do local designado, salvo quando o 
candidato  encontrar-se impossibilitado de comparecer  a ele,  por  recomendação 
expressa  em  laudo  médico  e  acordado  pela  Comissão  de  Coordenação  e 
Supervisão. 

10.5. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Objetiva trazendo 
caneta esferográfica azul ou preta para transcrever as respostas e assinar a prova; 
lápis preto n.º  2 e borracha.

10.6. Será excluído, por ato da Empresa realizadora do Certame, o candidato que:

10.6.1 Ausentar-se  do  recinto  da  prova  sem  permissão  ou  praticar  ato  de
incorreção  ou  descortesia  para  com  qualquer  examinador,  executor
e seus auxiliares incumbidos da realização das provas;

10.6.2 Utilizar-se de quaisquer fontes de consultas não autorizadas;

10.6.3 For  surpreendido  em  comunicação  verbal,  escrita  ou  gestual  com  outro 
candidato;

10.6.4 Não devolver o Gabarito de respostas devidamente assinado;

10.6.5 Utilizar processos ilícitos ou imorais na realização das provas comprovadas 
posteriormente por meio visual ou grafotécnico;

10.6.6 Entrar  no  local  de  aplicação  da  prova,  portando  telefone  celular,  BIP  ou 
quaisquer outros meios que sugiram possibilidade de comunicação; ·.
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10.7 As questões rasuradas ou que contenham mais de uma resposta,  na folha de 
respostas serão anuladas.

10.8   O  não  comparecimento  no  dia  da  prova  Objetiva  implica  na  eliminação  do 
candidato. 

10.9 Os  gabaritos  para  conferência  do  desempenho  do  candidato  na  Prova
Objetiva serão divulgados no prazo máximo de até 60 (sessenta) horas, em   local 
a ser comunicado durante  a sua realização.

11.                  DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO  :  

11.1 A classificação final dos candidatos, por cargo, será feita em ordem decrescente 
de  notas,  considerando-se  a  soma  dos  pontos  obtidos  nas  Provas  Objetiva, 
observado, obviamente, o inserto nos itens 09 e 10 deste Edital.

11.1.1 Os resultados poderão ser parciais e por cargo.

11.2 Será desclassificado o candidato que:

11.2.1 Não alcançar 50 (cinqüenta) pontos na Prova Objetiva;
11.2.2 No caso de empate, recorrer-se-ão sucessivamente, aos critérios abaixo, 

para definir a classificação final do Concurso.
11.2.3 Maior idade do candidato;

11.2.4 Maior nota na prova de português;

11.2.5 Número de filhos menores de 18 anos ou incapazes.

12. DOS RECURSOS:
12.1 Caberá recurso contra:

12.1.1 Questão  da  prova,  desde  que  devidamente  demonstrado  o  erro  material, 
dentro de 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação do gabarito, excluindo-
se da contagem, o dia da divulgação;

12.1.2 Erros ou omissões na atribuição de pontos ou na classificação, dentro de 02 
(dois)  dias  úteis,  a  contar  da  divulgação  dos  resultados,  excluindo-se  da 
contagem o dia da divulgação;

12.1.3 O recurso,  devidamente  fundamentado,  deverá  conter  dados  que  informe 
sobre  a  identidade  do  Reclamante,  seu  número  de  inscrição,  nome  do 
Concurso e cargo para o qual se inscreveu.

12.2 O  início  e  o  término  do  prazo  somente  ocorrerão  nos  dias  em  que  houver 
expediente na Prefeitura Municipal de PAI PEDRO/MG, excluindo-se da contagem, 
o dia da divulgação.
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12.3 Será rejeitado liminarmente o recurso que:

12.3.1 For protocolado fora do prazo;

12.3.2 Não estiver fundamentado;

12.3.3 Não contiver a identificação do candidato, quanto à identidade do reclamante, 
seu número de inscrição, nome do concurso e cargo para o qual se inscreveu.

12.4 Não haverá justificativa para o não cumprimento dos prazos determinados,  nem 
serão aceitos documentos após as datas estabelecidas. 

12.5 Não  será  admitido  recurso  contra  a  decisão  final  da  Empresa  Realizadora  do 
Certame.

12.6 Os recursos  deverão  ser  protocolados  na  sede  da  Prefeitura  Municipal  de  PAI 
PEDRO/MG  no  horário  de  expediente,  endereçados  a  Comissão  Especial  de 
Concurso  Público, a qual decidirá após parecer da Empresa responsável pelo o 
certame.

13. DA NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS

13.1 Os candidatos aprovados serão nomeados de conformidade com a classificação 
obtida  no  Resultado Final  do  Concurso,  observado,  porém,  o  disposto  neste 
item.

13.2 A  aprovação  no  Concurso  não  cria  direito  à  nomeação,  mas  esta,  quando 
ocorrer, obedecerá à ordem de classificação final constante da homologação do 
Concurso, observado, porém, o contido no subitem anterior.

13.3 O  candidato  nomeado  deverá  cumprir  os  3  (três)  anos  relativos  ao  estágio 
probatório  no efetivo exercício  do cargo que vier ocupar,  a partir  da data da 
posse.

13.4 Os candidatos quando detentores de função pública e que estiverem prestando o 
presente  Concurso  para  fins  de  efetivação  de  que  trata  a  Lei  Municipal 
pertinente, se aprovados, serão enquadrados no nível de vencimento do cargo 
efetivo em que se encontrarem na data da efetivação.

13.5 O candidato aprovado, quando nomeado, além de satisfazer as condições legais 
para  provimento  de  cargo  público,  deverá  apresentar,  no  ato  da  posse,  os 
seguintes  documentos  com  fotocópias  autenticadas  em  cartório  ou  com 
apresentação dos originais que serão conferidas e autenticadas por servidores 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAI PEDRO: 

13.5.1 Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;

13.5.2 Fotocópia do Título de Eleitor e comprovação de estar em dia com a Justiça 
Eleitoral;
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13.5.3 Certificado de Reservista, se do sexo masculino;

13.5.4 Carteira de Identidade;

13.5.5 Cartão de cadastro no PIS/PASEP (se houver);

13.5.6 Duas fotos 3 x 4 recentes;

13.5.7 CPF;

13.5.8 Fotocópia  do  Diploma  dos  cursos  exigidos  para  comprovação  da 
escolaridade prevista no subitem 2.1 deste Edital e da habilitação respectiva, 
segundo a exigência do respectivo cargo.

13.5.9 Comprovante  de  estar  devidamente  inscrito  no  órgão  fiscalizador  da 
profissão, para os candidatos cujos cargos sejam regulados por Conselhos 
e/ou Órgãos de Classe.

13.5.10  Laudo médico favorável, fornecido pelo Serviço Médico competente desta 
Prefeitura Municipal, ou o que por ela tenha sido credenciado para tal fim, 
atestando que o candidato reúne as condições necessárias ao exercício do 
cargo para o qual foi aprovado. 

13.5.11  Declaração de acumulo de cargo, e de bens e valores que constituem seu 
patrimônio na forma da Lei;

13.5.12  Será tornado sem efeito a nomeação do candidato que, por qualquer motivo, 
não apresentar no prazo de 30 (trinta) dias  contados da data da Publicação 
do ato Mural, para tal fim indicado, a documentação completa exigida neste 
item,  prazo  este  que  poderá  ser  prorrogado  por  igual  período  mediante 
solicitação fundamentada do interessado mediante á autoridade competente.

13.6 O candidato aprovado e nomeado,  submeter-se-á ao Estatuto dos Servidores 
Públicos  e ao Plano de Cargos e Salários de PAI PEDRO/MG.   

14. DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1 A  inscrição  só  se  efetivará  após  o  pagamento  da  taxa  de  inscrição  e 
preenchimento  e assinatura  da  ficha  de  inscrição,  prevista  no  subitem 6.1  do 
presente  Edital,  sem  a  qual  o  candidato  não  poderá  participar  do  processo 
seletivo ora instituído.

14.2 Todas  as  publicações,  convocações,  avisos  e  resultados  serão  afixados  no 
quadro de aviso da Prefeitura Municipal de PAI PEDRO/MG.

14.3 Os  prazos  estabelecidos  neste  Edital  são  preclusivos,  contínuos  e  comuns  a 
todos os candidatos.

14.4 O prazo de validade deste Concurso, na forma da legislação municipal própria, 
será  de  02  (dois)  anos,  a  contar  da  data  de  sua  homologação,  podendo  ser 
prorrogado, uma vez, por igual período.

14.5 Toda informação referente ao Concurso será prestada pela Empresa Realizadora, 
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ou pelo Telefone 0XX(31)3403.1671 (FLÁVIO ANDRADE CONSULTORIA PARA 
ASSUNTOS MUNICIPAIS ).

14.6 A  Prefeitura  Municipal  de  PAI  PEDRO/MG  e  a  Empresa  Flavio  Andrade 
Consultoria  Para  Assuntos  Municipais,  não  se  responsabilizam  por  quaisquer 
cursos, textos ou apostilas referentes a este Concurso.

14.7 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, ou, se 
aprovado, não for empossado no cargo em função do estabelecido nos subitens 
2.2.1 e 2.2.2 deste Edital, as mesmas serão preenchidas pelos demais candidatos 
concursados, observado, porém, a ordem de classificação.

14.8 Ao inscrever-se no presente Concurso, o candidato declara conhecer, aceitar e 
obedecer plenamente os termos do presente Edital e de possuir os documentos 
comprobatórios das condições nele exigidas.

14.9 Ao  inscrever-se  no  presente  Concurso,  o  candidato  declara  ter  conhecimento 
pleno, de sua nomeação e possível transferência posterior, para qualquer unidade 
nos limites territoriais do município.

14.10 As despesas decorrentes da nomeação dos aprovados correrão por conta das 
dotações próprias previstas no orçamento anual,  respeitados os limites da Lei 
Complementar n.º  101 de 04/05/2000, em especial os determinados no Art. 20, 
III, b e art. 71.

14.11 Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Empresa  Realizadora  do  Concurso 
Público,  em  conjunto  com  a  Comissão  de  Coordenação  e  Supervisão  do 
Concurso Público.

14.12 Compete  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  de  PAI  PEDRO-MG,  a  homologação  do 
resultado do Concurso Público, à vista do relatório apresentado pela Empresa 
Realizadora e da Comissão de Coordenação e Supervisão do Concurso Público, 
dentro de 05 (cinco) dias contados da publicação do resultado final.

Pai Pedro, 27 de Outubro de 2008.

________________________________________________
José Geraldo Rodrigues

Prefeito  Municipal  De  Pai Pedro/Mg
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ANEXO I
CONTEUDO PROGRAMÁTICO  PARA O CARGO DE PEDAGOGO: 

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Políticas  públicas:  fundamentos;  Planejamento,  coordenação,  execução  e 
acompanhamento de políticas, projetos e ações públicas; Métodos e técnicas de trabalho 
em programas, projetos e serviços públicos; Interação e mediação pública; Cidadania e 
autonomia:  uma  construção;  Iniciativa  eficácia  e  efetividade  no  serviço  público; 
treinamento e desenvolvimento de pessoas e equipes. 

PORTUGUÊS:

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO   PARA O CARGO DE  SUPERVISOR EDUCACIONAL  

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

A Gestão Compartilhada na Escola – A Escola como Organização – Escola, um sistema 
social. A cultura. Organização, Clima Organizacional.  A Supervisão Escolar – Origem – 
Evolução  –  Objetivo  –  Atribuições  da  Supervisão  Escolar  –  Métodos  e  Técnicas  da 
Supervisão  –  Relações  Humanas  e  a  Supervisão  –  Ética  Profissional  –  Qualidades 
Pessoais do Supervisor – A Supervisão e o Projeto Político Pedagógico – Competências 
em Supervisão  Avaliação Escolar – Conceitos – Funções – Avaliação numa Perspectiva 
Construtivista.  Alfabetização  e  Letramento  –  Uma  proposta  em  Construção. 
LDBEN/9394/96  –  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional.  Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN’s .

PORTUGUÊS:

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE
 PROFESSOR (a) LÍNGUA INGLESA

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

PROGRAMA:
Conhecimento  léxico-sistêmico  da  Língua  Inglesa  (conhecimento 
lingüístico):conhecimento  da  organização;  lingüística  nos  níveis  léxico-semântico, 
sintático,  morfológico  e  fonético-fonológico;  Conhecimento  sobre  textos  (organização 
textual):  Domínios discursivos;  Gêneros textuais; Tipos de texto; Articulações textuais; 
Ensino  de  Línguas:  Dimensão  Comunicativa;  Uso  das  novas  tecnologias; 
Interdisciplinariedade.

PORTUGUÊS:  

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO   PARA O CARGO DE   
PROFESSOR (a) EDUCAÇÃO FÍSICA

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

PRINCÍPIOS  METODOLÓGICOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA

· Conceito, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física; tendências e filosofias 
subjacentes  às  concepções  de  Educação  Física;  ·  Processo  histórico  da  Educação 
Física; · Corporeidade e motrocidade do homem; · A cultura corporal e sua expressão 
nos  temas:  dança  (ritmo  em  movimento),  ginástica,  jogos,  e  esportes;  ·  Jogos 
cooperativos; · Avaliação da Educação Física escolar.

LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL

Legislação referente à profissão do Professor de Educação Física; · Código de Ética.

PORTUGUÊS:  

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO   PARA O CARGO DE  
 PROFESSOR (a) ENSINO RELIGIOSO

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Ensino  religioso  e  identidade  Aspectos  legais  e  epistemológicos.  Identidade  em 
questão.  Formação  docente;  Ensino  religioso  e  temas fundamentais  O Fenômeno 
religioso. A linguagem. Ética. Narrativas Sagradas; Temas contemporâneos no ensino 
religioso  Realidade  das  religiões  no  Brasil  (Censo  do  IBGE).  Sincretismo  religioso. 
Diálogo inter-religioso. Ecumenismo.

PORTUGUÊS:  

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO   PARA O CARGO DE  
 PROFESSOR (a) PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

O  ensino  da  língua  portuguesa  na  Educação  Infantil  e  nos  anos  iniciais  do  ensino 
fundamental:  discussões  atuais  (linguagem,  língua,  interação  e  enunciação);  Língua 
falada e escrita (oralidade e escrita);  Prática da leitura:  alfabetização;  alfabetização e 
letramento; objetivos e finalidades da leitura; aspectos indispensáveis à compreensão na 
leitura do texto;  relação leitor/autor;  diversidade textual  e a prática pedagógica (tipos, 
suportes  e  gêneros  textuais);  Prática  de  produção  de  texto:  condições  de  produção; 
finalidade  da produção  de texto;  revisão  de  texto;  Análise  e  reflexão  sobre  a  língua 
(conhecimentos lingüísticos);  Literatura na Educação Infantil  e anos iniciais do Ensino 
Fundamental; Avaliação e auto-avaliação nas práticas de leitura e produção de texto.

PORTUGUÊS:  

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO   PARA O CARGO DE  
 PROFESSOR (a) MATEMÁTICA

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Número  e  numeração;  leitura,  escrita,  composição  e  decomposição  de  números, 
estruturas; características e princípios do sistema de numeração decimal; Operação com 
números naturais:  adição,  subtração,  multiplicação e divisão;  processos operatórios  e 
propriedades; Geometria: construção do espaço tridimensional; figuras bidimensionais e 
tridimensionais  e  seus  elementos,  propriedades  das  figuras;  ângulos;  Grandezas  e 
medidas construção dos conceitos de grandeza e de medida a partir  da prática com 
unidades não padronizadas;  medidas de comprimento,  capacidade e massa;  unidade 
fundamental, múltiplos e submúltiplos de cada grupo; cálculo do perímetro; medidas de 
tempo e valor; medida de temperatura; Tratamento da Informação: Leitura e interpretação 
de  dados  apresentados  por  meio  de  tabelas  e  gráficos;  identificação  das  possíveis 
maneiras de combinar elementos de uma coleção. 

PORTUGUÊS:  

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO   PARA O CARGO DE  
 PROFESSOR (a) CIÊNCIAS

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

A importância e os objetos do ensino de ciências na Educação Infantil e nos anos iniciais 
do ensino fundamental; Diretrizes metodológicas para o ensino de ciências; A abordagem 
interdisciplinar no ensino de ciências; O papel da experimentação no ensino de ciências; 
Conteúdos básicos das ciências naturais que são objetos do ensino-aprendizagem nas 
séries iniciais relativos à tecnologia, noções de química e física, corpo humano, ecologia, 
geologia e astronomia; Os blocos temáticos: ambiente; ser humano e saúde; recursos 
tecnológicos; Terra e Universo; Temas transversais; meio ambiente e saúde; orientação 
sexual; Avaliação em ciências. 

PORTUGUÊS:  

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO   PARA O CARGO DE  
 PROFESSOR (a) GEOGRAFIA

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Concepção  do  ensino  de  geografia  (abordagem  crítica);  Estudo  do  espaço  como 
construção social e histórica da ação humana; O estudo da paisagem local (o lugar e a 
paisagem, natureza, transformação e conservação); Urbano e rural: modos de vida e o 
papel  das tecnologias na construção das paisagens urbanas e rurais;  Procedimentos 
metodológicos  e  recursos  didáticos:  estudo  do  meio,  relatos  e  experiências,  mapas, 
maquetes, jogos, leitura e produção de textos; A avaliação em Geografia. 

PORTUGUÊS:  

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO   PARA O CARGO DE PROFESSOR (a) HISTÓRIA  

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

História, histografia e iconografia; O saber histórico escolar e sua importância 
social; Concepção do ensino de história; Tempo histórico: a relação tempo/espaço 
– orientações didáticas; Procedimentos metodológicos e recursos didáticos: uso 
de diferentes gêneros textuais (poesias, textos jornalísticos, histórias em 
quadrinhos etc. jogos, músicas, filmes, documentos, estudo do meio e exploração 
de fontes orais como entrevistas e telejornalismo); A avaliação em História. 

PORTUGUÊS:  

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO   PARA O CARGO DE DE MÉDICO  

Conhecimentos Gerais:

— Atualidades brasileiras e mundiais nos campos político, administrativo e financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

Conhecimentos Específicos:

Código de ética médica. Conceito, diagnóstico e tratamento: doenças infectocontagiosas, 
hiperuricemia,  diabetes,  anemias,  tabagismo  e  alcoolismo,  doenças  do  Sistema 
Cardiovascular,  doenças  do  Sistema  Respiratório,  doenças  do  Sistema  Nervoso, 
doenças  do  Trato  Genito-Urinário,  doenças  Endocrinológicas,  doenças  do  Colágeno, 
doenças  do  Sistema  Gastrintestinal,  doenças  Infecto-Parasitárias,  distúrbios  hidro-
eletrolíticos e ácidos-básicos. Primeiros socorros. Gestação e Parto. Trauma. Choque. 
Queimaduras. Intoxicações Exógenas.

Português:  

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO   PARA O CARGO DE  ODONTÓLOGO  

Conhecimentos Gerais:

— Atualidades brasileiras e mundiais nos campos político, administrativo e financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

Conhecimentos Específicos:

Careologia:  Etiologia,  etiopatogenia,  epidemiologia,  terapêutica  e  prevenção; 
Fluorterapia,  toxologia  do  flúor.  Fluorose:  Diagnóstico  e  tratamento;  Anestesia  loco-
regional  oral:  Técnicas,]  anestésicos,  indicações  e  contra-indicações,  acidentes, 
medicação;  Doenças  gerais  com  sintomatologia  oral:  Diagnóstico,  tratamento  local, 
orientação profissional; Diagnóstico e tratamento de manifestações agudas na cavidade 
bucal;  Procedimentos  cirúrgicos  de  pequeno  e  médio  porte,  extração  simples,  sem 
odontosecção  e  com  odontosecção,  extração  com  alveoloplastia,  biópsias,  suturas, 
drenagem  de  manifestações  agudas  e  crônicas,  curetagem  sub-gengival,  técnicas, 
indicações e contra-indicações. Dentística: Preparo de cavidades, materiais de proteção 
do complexo pulpo-dentário, materiais restauradores, indicações e contra-indicações do 
tratamento  não  invasivo  de  lesões  de  cárie,  tratamento  conservador  do  complexo 
dentina-polpa; Políticas de saúde bucal no Brasil; Organização de modelos assistenciais 
em  odontologia;  Administração  de  serviços,  trabalho  em  equipe;  Planejamento  e 
organização de serviços coletivos de odontologia;  Educação em saúde,  formação em 
serviço; Evolução histórica da prática odontológica; Ética em odontologia; Biossegurança, 
ergonomia e controle de infecção no consultório; Diagnóstico e tratamento de lesões de 
mucosa bucal.

Português:  

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO  PARA O CARGO DE    BIOQUIMICO  

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Coleta:  Etapas  envolvidas  nas  coletas  dos  materiais,  na  execução  e  avaliação  dos 
resultados.  Causas  de  variação  nas  determinações  laboratoriais.  Conhecimento  das 
normas de bio - segurança. Bioquímica: Aplicação da fotometria na bioquímica clínica. 
Realização e interpretação das dosagens bioquímicas rotineiras. Funções hepática, renal 
e  tireoidiana.  Urinálise:  Exame  de  rotina  de  urina:  realização  e  interpretação.  Teste 
imunológico para gravidez.  Interpretação de provas sorológicas :  V.D.R.L.,  Proteína C 
reativa,  Fator  reumatóide,  Antiestrepitolisina  "O".  Sistema ABO e RH.  Microbiologia  : 
Diagnóstico  das  infecções  bacterianas  do  trato  urinário.Parasitologia  :  Relação 
hospedeiro  -  parasita.  Protozoologia  e  helmintologia:  Morfologia,  patogenia, 
epidemiologia  e  profilaxia  dos  gêneros:  Toxoplasma,  Giardia,  Entamoeba,  ,Taenia, 
Ascaris,  Strongyloides,  Enterobius,  Trichiuris  .  Métodos  para  exames  parasitológicos. 
Hematologia:  Técnicas  e  interpretação  dos  exames  das  séries  vermelha  e  branca. 
Alterações morfológicas no sangue periférico. Técnicas e exames relacionados ao estudo 
da coagulação. Ética profissional.

PORTUGUÊS:

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO   PARA O CARGO DE ENFERMEIRO   

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Ética  e  legislação  em enfermagem:  Princípios  básicos  de  ética;  Implicações  éticas  e 
jurídicas  no  exercício  profissional  de  enfermagem;  Regulamentação  do  exercício 
profissional.  Epidemiologia e bioestatística:  Estatísticas de saúde;  História natural  das 
doenças e níveis de prevenção; Vigilância epidemiológica. Epidemiologia das doenças 
transmissíveis:  Características  do  agente,  hospedeiro  e  meio  ambiente;  Meios  de 
transmissão,  diagnóstico  clínico  e  laboratorial,  tratamento,  medidas  de  profilaxia  e 
assistência  de  enfermagem;  Imunizações:  cadeia  de  frio,  composição  das  vacinas, 
efeitos adversos, recomendações para sua aplicação. Atenção à saúde da criança e do 
adolescente,  da  mulher,  do  adulto  e  do  idoso.  Atenção  à  saúde  bucal  e  mental. 
Fundamentos  de  enfermagem.  Processo  de  enfermagem.  Prevenção  e  controle  de 
infecção hospitalar. Biossegurança. Assistência de enfermagem aos pacientes clínicos e 
cirúrgicos.  Atuação  do  enfermeiro  em  Centro  Cirúrgico  e  Centro  de  Material  e 
Esterilização. Atuação do enfermeiro em Pronto Socorro e em situações de emergência. 
Assistência de enfermagem materno-infantil. Administração em enfermagem: Princípios 
gerais da administração e funções administrativas: planejamento, organização, direção e 
controle; Gestão de qualidade.

PORTUGUÊS

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO  PARA O CARGO DE   NUTRICIONISTA  
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Ética Profissional. Conceitos básicos de nutrição. Nutrição nas diferentes fases da vida. 
Dietoterapia.  Microbiologia  de  alimentos.  Controle  Higiênico  Sanitário  dos  Alimentos. 
Técnicas dietéticas de pré-preparo e preparo de alimentos. Conceitos de Administração. 
Desnutrição.  Fundamentos  sobre  as  principais  leis  de  Alimentos/Vigilância  Sanitária 
(hortifrutigranjeiros, enlatados, embutidos, carnes,  etc.).  Concepções de programas de 
merenda escolar e suplementação alimentar em escolas. Ênfase também em ambientes 
coletivos  (hospitais),  elaborando  sugestões  de  cardápios  específicos  a  diferentes 
necessidades.

PORTUGUÊS:      

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO   PARA O CARGO DE PSICÓLOGO  

Conhecimentos Gerais:

— Atualidades brasileiras e mundiais nos campos político, administrativo e financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

Conhecimentos Específicos:

Ética  Profissional.  Processo  de  desenvolvimento  humano  normal  em seus  aspectos: 
biológicos,  cognitivos,  afetivo-emocional,  social  e  a  devida  interação  dinâmica  entre 
esses aspectos. O desenvolvimento e o meio ambiente observando a construção de um 
desenvolvimento saudável na visão de Winnicott e Piaget. Psicodinâmica das relações 
interpessoais  – teoria  do vínculo.  Psicoterapia  breve e de grupo.  Grupos Operativos. 
Orientação  e  Terapia  Familiar.  Ludoterapia.  Entrevista  aberta/anamnese.  Consulta 
Terapêutica. Diagnóstico diferencial. Ação do Psicólogo na comunidade.

Português:  

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO  PARA O CARGO DE   ASSISTENTE SOCIAL  

Conhecimentos Gerais:

— Atualidades brasileiras e mundiais nos campos político, administrativo e financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

Conhecimentos Específicos:

Lei Orgânica da Assistente Social. Estatuto da criança e do adolescente. Código de ética 
profissional. Ética na relação indivíduo e sociedade. Ética e valor. Ética e serviço social. 
Ética e transformação social. Abuso sexual da criança e adolescente: Abuso legal e dano 
psicológico. Responsabilidade, reconhecimento e crença, culpa, acusação, admissão e 
assunção da autoria. O processo familiar e a rede profissional. Família: A família como 
sociedade  de classes.  A visão da família  no  discurso  do  assistente  social.  A prática 
profissional  dos  assistentes  sociais  junto  família.  Grupo:  Como  iniciar  um  grupo. 
Estruturação. Critérios para inclusão. Metodologia. O técnico como facilitador. Reações 
características de grupo de saúde.  O acesso à saúde.  A política da desigualdade.  A 
regionalização  das  carências.  Da  carência  dos  serviços  à  reivindicação  dos  direitos. 
Saúde mental.

Português:  

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO  PARA O CARGO DE    FISIOTERAPEUTA  

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades  brasileiras  e  mundiais  nos  campos  político,  administrativo  e  financeiro, 
envolvendo o Município, o  Estado, o País e o Mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Ética  Profissional.  Fisioterapia:  conceituação,  recursos  e  objetivos.  Reabilitação: 
conceituação,  objetivos,  sociologia,  processo e equipe técnica.  Papel  dos serviços de 
saúde. Trabalho interdisciplinar em saúde. Modelos alternativos de atenção à saúde das 
pessoas deficientes. Processo de fisioterapia: semiologia; exame e diagnóstico, postura, 
diagnósticos  das  anomalias  posturais  (patomecânica  e  correção).  Processos 
incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, problemas de atenção à saúde 
pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infecto-contagiosas, crônicodegenerativas e as 
condições de vida);  papel  dos serviços de saúde.  Trabalho multidisciplinar em saúde; 
papel  profissional  e  as  instituições  de  saúde.  Fisioterapia  em  Traumato-Ortopedia. 
Fisioterapia  em  Neurologia.  Fisioterapia  em  Pneumologia.  Fisioterapia  nas  Afecções 
Reumáticas.  Fisioterapia  em  Queimaduras.  Fisioterapia  em  Cardiologia  e  Angiologia. 
Fisioterapia  em  Ginecologia  e  Reeducação  Obstétrica.  Fisioterapia  em  Geriatria. 
Reabilitação  profissional:  conceito,  objetivos,  processo  e  equipe  técnica.  Recursos 
terapêuticos  em  Fisioterapia.  Prevenção:  modelos  alternativos  de  atenção  à  saúde. 
Fisioterapia em Geriatria.

PORTUGUÊS

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.

32



CONTEUDO PROGRAMÁTICO  PARA O CARGO DE   ENSINO MÉDIO COMPLETO E/  
OU EQUIVALENTE E CURSO TÉCNICO

PORTUGUÊS

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.  Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.

MATEMÁTICA

1. *Conjuntos  *Números  primos  e  compostos  *matemática  financeira  Razão  e 
proporção/  regra de três simples e compostas Funções do 1º  e 2º grau modular/ 
exponencial  e  logarítma,  Matrizes/  Determinantes/  Sistemas  lineares  Análise 
Combinatória/  Arranjo,  Combinação  Permutação  Estatísticas  e  probabilidade 
Geometria  Plana.   Progressões Aritmética e Geométrica.  Trigonometria-  Relações 
métricas nos triângulos Geometria espacial Poliedros; Volume.

CONHECIMENTOS GERAIS

1. Atualidades Brasileiras;
2. Atualidades Mundiais;
3. Aspectos políticos, sociais, econômicos, históricos e culturais do Município.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DIGITADOR

1.  Sistemas  Operacionais  Microsoft  Windows  e  Unix  Configurações  básicas  de 
Sistemas  Operacionais.  Organização  de  pastas  e  arquivos.  Principais  aplicativos. 
Segurança e backup 

2.  Internet e Intranet  Conceitos e fundamentos. Utilização dos recursos WWW a partir 
dos Web Browsers (aplicativos comerciais de navegação, de grupos de discussão e de 
sites de pesquisa). Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-
mail). Protocolo TCP/IP. Modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à Internet/Intranet. Arquitetura básica. 

3.  Hardware  Instalação, controle e manutenção de periféricos (Impressoras, scanners, 
modens etc).  Instalação e manutenção de memória e de discos rígidos e removíveis. 
Instalação e configuração de placas de rede e de expansão. 

Aplicativos de automação de escritório (Ambiente  Windows) Editor de Textos  Microsoft  
Word 2003: criação, edição, formatação e impressão; criação e manipulação de tabelas; 
inserção e formatação de gráficos e figuras; geração de mala direta. Planilha Eletrônica 
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Microsoft Excel  2003: criação, edição, formatação e impressão; utilização de fórmulas; 
geração de gráficos; classificação e organização de dados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO AGRÍCOLA
ZOOTECNIA: Zootecnia geral, Origem da ciência zootécnica; Origem e identificação de 
animais; Sistema de criação; Noções de alimentação. Noções de doenças; Importância 
do  controle  sanitário;  Desinfecção  e  de  instalações  e  equipamentos;  Vacinação  e 
medicação. 
CUNICULTURA:  Origem;  características  raciais;  sistema  de  criação;  alimentação; 
reprodução; 
AVICULTURA:  Origem;  característica  raciais;  sistema  de  criação;  alimentação; 
reprodução; 
PISCICULTURA:  Origem;  características  raciais;  sistema  de  criação;  alimentação; 
reprodução; 
APICULTURA:  Origem;  características  raciais;  sistema  de  criação;  alimentação; 
reprodução; 
AGRICULTURA GERAL:  Educação  ambiental;  noções  de ecologia agrícola;  aspectos 
gerais  de  conservação  e  preservação  dos  recursos  naturais;  Queimadas  e 
desmatamentos; conceituação de erosão do solo; utilização de máquinas agrícolas; 
SOLOS  AGRÍCOLAS:  Definição;  camadas;  composição  química,  física  e  biológica; 
análise do solo; 
FATORES CLIMÁTICOS: Ventos; chuvas; temperatura; 
ADUBAÇÃO: Adubação química; orgânica; verde; 
OLEICULTURA:  Definição;  importância;  tipos  de  hortas;  instalação  da horta;  culturas 
desenvolvidas; técnicas de cultura; 
FLORICULTURA  E  JARDINAGEM:  Definição;  importância;  tipos  de  flores  e  jardins; 
locais; técnicas de cultivo; clima e solo; época do plantio; noções de paisagismo; 
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL: Generalidades e aplicação;

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO HIGIENE DENTAL
Odontologia Social - Técnico em Higiene Dental: Histórico, legislação e papel do T.H.D; 
Odontologia  Preventiva  -  Higiene Dentária:  Etiologia  e  Controle  da  Placa  Bacteriana, 
Cárie  e  Doença  Periodontal;  Prevenção  da  Cárie  e  Doenças  Periodontal:  Flúor 
(composição e aplicação), Cariostáticos, Selantes Oclusais. Processo saúde / doença - 
Levantamento Epidemiológico: noções de Vigilância a Saúde. Restauração Classe I, II, 
III,  IV  e  V;  Anatomia  bucal  e  dental.  Materiais,  equipamentos  e  instrumentais: 
manutenção e conservação. Esterilização e desinfecção. Educação em Saúde - Saúde 
Coletiva. Noções de Radiologia, Odontopediatria, Prótese, Cirurgia e Endodontia.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TOPÓGRAFO

Sistema de  coordenadas  geográficas,  datum  e  representação  cartográfica  da  Terra.; 
Medição  de  ângulos  e  distâncias;  Determinação  e  cálculo  de  azimutes  e  rumos; 
Conceitos  e  problemas  de  escalas  em  plantas,  cartas  e  mapas  topográficos; 
Instrumentos  e  métodos  de  levantamentos  topográficos  planimétricos,  altimétricos  e 
planialtimétricos; Coordenadas polares e coordenadas planas retangulares; Cálculo de 
coordenadas  e  altitudes  de  poligonais  e  irradiações  topográficas;  Representação  da 
planimetria e do relevo através de curvas de níveis e pontos cotados; Elaboração, leitura 
e interpretação de plantas, cartas e mapas topográficos; Perfis topográficos, cálculo de 
declividades,  rampas  e  alturas  de  corte/aterro;  Cálculo  de  áreas  e  determinação  de 
volumes de corte e aterro. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONTADOR

Orçamento Público: Conceito, Tipos e Princípios Orçamentários; Plano Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual; Elaboração, Aprovação, Execução e 
Avaliação  do  Orçamento;  Classificação  Institucional  e  Funcional-Programática; 
Contabilidade  Pública:  Conceito,  Campo  de  Atuação  e  Regimes  Contábeis;  Receita 
Pública:  Conceito  e Classificação.  Receita  Orçamentária.  Receita  Extra-Orçamentária; 
Codificação.  Estágios.  Restituição  e  Anulação  de  Receitas.  Dívida  Ativa;  Despesa 
Pública:  Conceito  e  Classificação.  Despesa  Orçamentária  e  Despesa  Extra-
Orçamentária;  Classificação  Econômica;  Classificação  Funcional-Programática. 
Codificação.  Estágios;  Restos  a  Pagar;  Dívida  Pública;  Regime  de  Adiantamento; 
Créditos  Adicionais;  Escrituração  das  operações  típicas  das  Entidades  Públicas:  do 
Sistema Orçamentário, Financeiro,
Patrimonial  e  de  Compensação;  Balanço  Orçamentário;  Balanço  Financeiro;  Balanço 
Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; Lei Complementar no 101/2000.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO  PARA O CARGO DE   MAGISTÉRIO E/OU NORMAL   
SUPERIOR E/OU LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

PORTUGUÊS

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e 
concisão.  Vocabulário.  Figuras  de  linguagem.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo. 
Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: 
classificação e flexões.  Estrutura  e formação de palavras.  4)  SINTAXE:  introdução  à 
sintaxe  (frase,  oração  e  período).  Termos  da  oração.  Período  simples  e  composto. 
Pontuação.  Concordância  Verbal  e  Nominal.  Regência  Verbal  e  Nominal.  Colocação 
Pronominal e crase.

MATEMÁTICA

1. Conjunto  dos  números  naturais:  (IN)  *adição,  subtração,  multiplicação,  divisão, 
potenciação  e  radiciação  Números  pares/  ímpares;  primos/  compostos;fatoração/ 
divisibilidade; MMC e MDC. - Conjunto de números racionais(Q) *frações ordinárias e 
decimais  Operações;  adição/  subtração/  multiplicação/  divisão/  potenciação/ 
radiciação/ simplificação. - Conjunto dos números inteiros relativos (Z) * Comparação, 
Operação:  adição/  subtração/  multiplicação/  divisão/  potenciação/  radiação/ 
simplificação.  -  Matemática  financeira:  razão,  proporção,  regra  de  três  simples  e 
composta Porcentagem/ Juros Função do 1º grau e 2º grau Equação do 1º e 2º grau 
Inequações  e sistemas  do 1º  grau  -  Geometria  triângulos:  classificação;  relações 
métricas. 

CONHECIMENTOS GERAIS / ESPECÍFICOS

1. Atualidades Brasileiras;
2. Atualidades Mundiais;
3. Aspectos políticos, sociais, econômicos, históricos e culturais do Município.
4. Lei 9394/96 (LDB) e Posteriores Alterações.
5. Fundamentos de Educação / Matérias Pedagógicas. 
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO  PARA O CARGO DE
NÍVELFUNDAMENTAL COMPLETO

PORTUGUÊS

Estudo de Texto
Análise Gramatical
Ortografia
Substantivos, Adjetivos, Pronomes, Verbos, Advérbios
Acentuação Gráfica
Predicados-Verbal e Nominal
Preposições
Artigos Definido e Indefinido
Predicado Verbal, Nominal, Verbo-Nominal
Verbos de Ligação
Concordância Nominal e Verbal
Pontuação
Plural de Substantivos Compostos
Coletivos
Metáfora, Pleonasmo, Antítese
Metonímia, Prosopopéia e Hipérbole

MATEMÁTICA

Conjuntos
Números Naturais e os Sistemas de Numeração
Operações com Números Naturais
Múltiplos e Divisores
MDC e MMC
Números Racionais
Números Decimais
Sistema de Medidas
Potências e Raízes
Números inteiros relativos
Equações do 1º Grau
Equações do 2º Grau
Inequações numa só variável
Razões e Proporções
Regra de Três
Porcentagem
Juros simples
Noções de álgebra
Noções de Trigonometria
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CONHECIMENTOS GERAIS:

Os Descobrimentos
Os Períodos Republicanos
O Coronelismo
Os Grandes Ciclos Econômicos
Política Imperialista na América Latina
Os Militares no Poder (1964/1984)
Noções de Tributo
Os Símbolos Nacionais
Festas Cívicas e Religiosas
Fontes de Renda do Município
Noções de Ecologia

OBSERVAÇÕES: A prova de Conhecimentos Gerais e/ou Específicos poderá versar 
sobre assuntos próprios do curso/cargo ou escolaridade exigido no 
subitem 2.1 deste Edital.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO  PARA O CARGO DE   ALFABETIZADO  

PORTUGUÊS

1. Interpretação e compreensão de textos; separação de sílabas; classes de palavras: 
substantivo  e  adjetivo;  noções  de  gênero,  número  e  grau;  pontuação;  frases 
afirmativas, negativas e interrogativas.

MATEMÁTICA

1. Conjunto dos números naturais Operações: adição, subtração, multiplicação e divisão 
Expressões numéricas números pares e ímpares Sistemas de Numeração Decimal, 
Dezena  e  Centena  Sistema  Monetário  Brasileiro  medidas-  metro/ 
litro/quilograma/tempo  Fração-  comparação  de  frações,  adição  e  subtração  de 
frações.

CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades Municipais, Estaduais, Brasileiras e Mundiais.
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