
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA 
CONCURSO PÚBLICO 

  
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO CONCURSO 

 

ITEM EVENTO DATA/PERÍODO LOCAL 

01 Inscrições 05/05 a 18/05/2008 
Internet - www.upenet.com.br 

 

02 Validação das Inscrições 30/05/2008 
Internet - www.upenet.com.br 

 

03 

Confirmação de Inscrição e obtenção do 

Cartão Informativo para candidatos que 

não tiveram suas inscrições validadas 

04/06/2008 CONUPE, Reitoria da UPE 

04 
Obtenção do Cartão Informativo para as 

Provas 
19/06/2008 

Internet - www.upenet.com.br 

 

05 Realização da Prova Escrita 20/07/2008 Definido no Cartão Informativo 

06 Divulgação do Gabarito Oficial Preliminar 20/07/2008 
Internet - www.upenet.com.br 

 

07 Recebimento de Recursos do Gabarito 21/07/2008 
CONUPE, Reitoria da UPE 

 

08 Divulgação do Gabarito Oficial Definitivo 28/07/2008 
Internet - www.upenet.com.br 

 

09 

Divulgação dos Resultados da Prova 

Escrita e Convocação para Prova de 

Títulos para o Cargo de Professor de 

Educação Física, Professor de Ensino 

Fundamental I e de Procurador Municipal 

30/07/2008 
Internet - www.upenet.com.br 

 

10 

Recebimento de Comprovante de Título 

dos Candidatos aos Cargos de: Professor 

de Educação Física, Professor de Ensino 

Fundamental I e de Procurador Municipal 

01/08/2008 
CONUPE, Reitoria da UPE 

 

11 

Divulgação do Resultado da Prova de 

Títulos 

 

07/08/2008 
Internet - www.upenet.com.br 

 

12 
Recebimento de Recursos do Resultado da 

Prova de Títulos 
08/08/2008 

CONUPE, Reitoria da UPE 

 

13 
Divulgação do Resultado Final do 

Concurso 
12/08/2008 

Internet - www.upenet.com.br 
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CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO  
  

NNOORRMMAASS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  AAOO  EEDDIITTAALL  
 
De conformidade Aviso do Edital publicado no Diário Oficial do Estado, do dia 03 de maio de 2008, o Prefeito do Município 
de Abreu e Lima torna públicas as Normas Complementares do Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos para 
provimento de 400 (quatrocentos) vagas de cargos do Quadro de servidores efetivos do Poder Executivo Municipal, sendo 
regidos pela legislação em vigor, bem como pelas normas, requisitos e condições consignadas nestas Normas Complementares. 
Para todos os efeitos legais, as normas aqui estabelecidas complementam e integram o Edital supracitado. O candidato que, por 
qualquer motivo, deixar de atender às normas e às recomendações aqui estabelecidas será automaticamente eliminado do 
Concurso. Neste caso, não caberá qualquer recurso sob a alegação de desconhecimento dos termos do Edital e do teor deste 
Manual. 
 
INSTRUÇÕES 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público, regido pelo Edital e pelas presentes Normas Complementares, será executado pelo Instituto de Apoio 
à Universidade de Pernambuco – IAUPE, através da Comissão de Concursos da Universidade de Pernambuco – CONUPE. 
1.2. A participação no Concurso é livre para quem atender, plenamente, aos requisitos exigidos para o exercício do cargo, na 
forma estabelecida no Anexo I destas Normas Complementares.  
1.3. Ao inscrever-se, o candidato estará concordando, plenamente, com as condições estabelecidas no Edital e nas presentes 
Normas Complementares.  
1.4. Os documentos comprobatórios das condições e dos requisitos para o exercício dos Cargos, deverão ser apresentados pelos 
candidatos aprovados e classificados no Concurso, quando convocados para o ato da Posse, após a necessária nomeação.  
1.5. Fica resguardada ao Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima a prerrogativa de preencher vagas que não 
estejam aqui discriminadas e que venham a surgir no prazo de validade do concurso.  
1.6. Para divulgação dos atos advindos da execução do presente Concurso será utilizado o site htpp://www.upenet.com.br, 
podendo ser veiculados comunicados, ainda, em quadros de aviso e jornais de ampla circulação, como forma de garantir a 
transparência do processo. 
1.7. A CONUPE, a contar da publicação do Edital e durante todas as etapas que envolvam a realização do Concurso, 
disponibilizará, ainda, informações pelos telefones (81) 3416.4102 e 3416.4040. 
 
2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 
2.1. O Concurso destina-se à seleção pública de Candidatos para o provimento de 400 (quatrocentas) vagas em cargos efetivos, 
distribuídos conforme o quadro abaixo: 
 
 

 

NÍVEL/ VENCIMENTO CARGO/ESPECIALIDADE TOTAL DE VAGAS 

� Médico 
 

� Anestesiologista 

 
 
08 

� Cardiologista 01 

� Clínico 15 

� Dermatologista 01 

� Ginecologista 02 

� Neurologista 01 

� Neonatologista 08 

� Obstetra 15 

� Ortopedista 01 

� Otorrinolaringologista 01 

� Pediatra 16 

� Psiquiatra 01 

� Radiologista 01 

� Urologista 01 

SUPERIOR / 
R$ 1.883,00 

� Veterinário 02 
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2.2. Os cargos terão carga-horária de trabalho conforme a lei que regulamenta a respectiva profissão, de acordo com as funções 
exercidas e necessidade da administração pública municipal. 
2.3. Os requisitos para contratação e as atribuições dos cargos encontram-se discriminados no Anexo I deste Manual. 
2.4. O Candidato  poderá se inscrever em apenas um dos Cargos ou Especialidades oferecidos no Concurso. 
2.5. Os candidatos aprovados e classificados nas vagas oferecidas no Concurso serão lotados para o exercício das funções a 
critério e conveniência da Administração Pública Municipal, respeitando rigorosamente a ordem de classificação nos 
respectivos cargos. 
 
2.6. Vagas Destinadas aos Portadores de Deficiência 
2.6.1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo Inciso VI 
do Art. 97 da Constituição do Estado de Pernambuco, promulgada em 05/10/89, do Art. 37 do Decreto Federal Nº 3.298, de 20 
de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso, desde que 
a deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições, objeto do cargo em provimento.  
2.6.2. Serão reservadas 3% (três por cento) por cargo oferecido. Não se aplica a reserva de vagas às pessoas portadoras de 
deficiência cujos cargos ofereçam 02 (duas) vagas. 
2.6.3. Consideram-se pessoas portadoras de necessidades especiais àquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas 
no Art. 4º, do Decreto Federal Nº 3.298/99. 
2.6.4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente em seu Art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se 
refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à 
pontuação mínima exigida para todos os demais candidatos. 
2.6.5. Os candidatos concorrerão a todas as vagas oferecidas, somente se utilizando das vagas reservadas, quando, tendo sido 
aprovados, for insuficiente a classificação obtida no quadro geral de candidatos, para habilitá-los à nomeação, obedecida 

NÍVEL/ VENCIMENTO CARGO/ESPECIALI TOTAL DE VAGAS 

Arquiteto 01 

Assistente Social 04 

Auditor Fiscal 03 

Biomédico 02 

Contador 01 

Enfermeiro 16 

Engenheiro Civil 02 

Farmacêutico 02 

Fisioterapeuta 02 

Nutricionista 01 

Procurador Municipal 01 

Professor de Educação Física 03 

SUPERIOR / 
R$ 1.883,00 

Psicólogo 03 

Técnico de Enfermagem 75 

Técnico de Laboratório 10 

TÉCNICO / 
R$ 1.013,00 

Técnico em Desenho 01 

Professor de Fundamental I 147 

Auxiliar Administrativo 15 

Agente de Trânsito 10 

MÉDIO / 
R$ 743,00 

Fiscal de Obras 10 

Coveiro 01 

Eletricista de Manutenção 03 

Pedreiro 10 

FUNDAMENTAL I / 
R$ 416,00 

Pintor 03 
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sempre a pontuação mínima de aprovação. 
2.6.6. Para concorrer às vagas, o Candidato deverá: 
a) declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a, se auditiva, motora ou visual; 
b) entregar impreterivelmente, no período estabelecido para as inscrições, laudo médico atestando a espécie e o grau ou o 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID bem 
como a provável causa da deficiência. 
c) requerer, no período compreendido para a inscrição, (Modelo constante do Anexo II) condição especial para a realização 
das suas provas, especificando o nome completo, o cargo, o nº do documento de identidade e os recursos especiais necessários 
à aplicação da sua Prova. O laudo médico bem como o requerimento deverão ser entregues, diretamente, à Coordenação 
de Concursos, na Reitoria da UPE, sita na Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, Recife-PE.  
d) estar ciente de que a incompatibilidade da deficiência com o exercício do Cargo acarretará a sua desclassificação. 
2.6.7. A não-solicitação de condições especiais, no período acima determinado, implica a sua não-concessão no dia de 
realização das provas. 
2.6.8. Os Candidatos portadores de deficiência, quando convocados, deverão submeter-se à perícia médica promovida por 
Junta Médica do Município, que terá decisão definitiva acerca de sua condição de portador de deficiência ou não bem como o 
grau e a compatibilidade de sua deficiência para o exercício do Cargo. 
2.6.8.1. Após perícia, se favorável, serão os candidatos nomeados, observando-se a ordem de classificação. Em caso de não 
ratificação declarada pela Junta Médica Oficial, serão excluídos do processo e considerado desclassificado para todos os 
efeitos. 
2.6.8.2. A não-observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos 
em tais condições. 
2.6.9. As vagas definidas no subitem 2.6.2., que não forem providas por falta de Candidatos portadores de deficiência, por 
reprovação no Concurso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais Candidatos, observada a ordem geral de 
classificação. 
 
3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
3.1. Nos termos das exigências previstas na Constituição Federal e na legislação municipal, o os candidatos classificados no 
presente Concurso Público deverão, no ato da posse, comprovar os requisitos e condições abaixo especificadas: 
a) ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a), comprovado através da apresentação do original e da cópia da Cédula de 
Identidade ou documento equivalente; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, comprovada através da apresentação da Cédula de Identidade na data da 
Posse; 
c) possuir escolaridade exigida para o Cargo pretendido – comprovada através da apresentação de original e cópia do 
respectivo documento, conforme o estabelecido no Quadro constante do Anexo I deste Manual; 
d) estar regularmente registrado no Conselho Regional da classe correspondente à sua atuação profissional, quando for exigido 
por lei; 
e) ser absolutamente capaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil; 
f) estar apto física e mentalmente para o exercício do Cargo, não sendo portador de deficiência incompatível com as 
atribuições do Cargo, fato apurado mediante exames de saúde admissionais, a serem realizados pela Prefeitura; 
g) estar em gozo dos direitos políticos, estar quite com as obrigações eleitorais. 
h) estar quite com as obrigações militares quando do sexo masculino 
3.2. A inscrição do candidato implicará a aceitação das condições acima estabelecidas e dos requisitos exigidos para a 
nomeação, nas formas estabelecidas neste Edital. Fica dispensada a imediata apresentação dos documentos comprobatórios, 
todavia, por ocasião da posse, serão exigidos dos candidatos classificados os documentos comprobatórios de todas as 
condições e de todos os requisitos. 
3.3. A declaração falsa ou inexata dos dados solicitados para a efetivação da inscrição, bem como a apresentação de 
documentos falsos ou inexatos, detectadas em qualquer época, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos 
os atos dela decorrentes, ficando o candidato sujeito às penalidades legais. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. Informações Gerais 
4.1.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.upenet.com.br., no 
período estabelecido no Calendário de Atividades do Concurso, observado o horário oficial do estado de Pernambuco. 
4.1.2. Para se inscrever, o Candidato pagará a taxa de inscrição no valor correspondente ao Cargo de sua opção, para fazer face 
aos gastos com a realização do processo, assim fixadas: 

a) para os Cargos de Nível Superior, R$ 50,00 (cinqüenta reais);  
b) para os Cargos de Nível Técnico e Médio, R$ 40,00 (quarenta reais); 
c) para os Cargos de Nível Fundamental I, R$ 30,00 (trinta reais). 

4.1.3. Ao candidato que, após pagamento da taxa de inscrição, desistir de participar do Concurso ou não preencher qualquer 
das condições e requisitos estabelecidos no Edital ou nas presentes Normas, não será devolvida a respectiva taxa de inscrição. 
4.1.4. É vedada a devolução da taxa de inscrição, salvo em caso de cancelamento do certame. 
4.1.5. Será considerada nula a inscrição se o cheque utilizado para o pagamento da taxa for devolvido, por qualquer motivo. 
4.1.6. Anular-se-á, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o Candidato não atender a todas as condições 
estabelecidas no Edital e no Manual do Candidato. 
4.1.7. Verificada a qualquer tempo, a Inscrição recebida que não atenda a todas as condições aqui estabelecidas será 
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imediatamente cancelada. 
4.1.8. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma expressa de concordância, por parte do candidato, de todas as 
condições, normas e exigências estabelecidas no Edital e nestas Normas Complementares. 
4.1.9. Na hipótese de o candidato inscrever-se para mais de um Cargo, a CONUPE não restituirá os valores pagos, optando 
pela última inscrição efetivada pelo candidato. 
 
4.2. Procedimentos para Inscrição 
4.2.1. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.upenet.com.br, utilizando, para isso, o Internet Explorer nas Versões 5.5 ou superior ou o Netscape na 
Versão 6.1.; 
b) localizar o link referente ao Concurso da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, abrir o Assistente de Inscrição, 
preenchendo todos os campos da Solicitação de Inscrição com os dados ali exigidos, sem os quais a solicitação não será aceita, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados.  
c) imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição, no valor correspondente ao Cargo de sua opção, pagável 
em qualquer Casa Lotérica da Caixa Econômica Federal. 
4.2.2. O pagamento do boleto bancário emitido no último dia de inscrição deverá ser efetuado, impreterivelmente, até o 
primeiro dia útil subseqüente, sob pena de exclusão automática da solicitação de inscrição do candidato no Concurso. 
4.2.3. No ato da solicitação de inscrição, o candidato digitará sua senha para o Concurso. Por segurança, o candidato não 
deverá divulgar sua senha. 
4.2.4. A Solicitação de Inscrição somente será acatada após comprovação, pelas Lotéricas, do valor do depósito efetivado, e 
confirmada ao candidato na data estabelecida no Calendário de Atividades do Concurso.  
4.2.5. A Comissão de Concursos - CONUPE não se responsabilizará por solicitações de inscrição via Internet não recebidas 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação bem 
como outros fatores de natureza tecnológica que impossibilitem a transferência de dados. 
 
55..  DDAA  VVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDAASS  IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  EE  OOBBTTEENNÇÇÃÃOO  DDOO  CCAARRTTÃÃOO  IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  
5.1. Na data estabelecida no Calendário de Atividades do Concurso, o candidato deverá acessar o site www.upenet.com.br , na 
opção “Consulta Inscrição”, digitando seu CPF e sua respectiva senha do concurso, para obter a confirmação de sua inscrição e 
imprimir seu Cartão Informativo, contendo data, horário e local de realização da Prova. 
5.2. O candidato devidamente inscrito cuja inscrição não esteja validada, deverá dirigir-se, na data estabelecida no Calendário 
de Atividades, à Comissão de Concursos – CONUPE, sita na Reitoria da UPE, Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, 
Recife-PE, apresentando seu comprovante de pagamento a fim de regularizar sua situação no Concurso.  
5.3. É de responsabilidade exclusiva do Candidato a obtenção do seu Cartão Informativo e o comparecimento no dia, horário e 
local determinados no Cartão Informativo. A Comissão de Concursos não se responsabilizará pelo candidato que faltar a 
Prova, por desconhecer o seu local e horário. 
 
6. DO CONCURSO 
6.1. Para os cargos de Procurador Municipal, de Professor de Educação Física e de Professor de Ensino Fundamental I, o 
Concurso será realizado em duas etapas, assim constituídas:  
1ª Etapa – Prova Escrita de Conhecimentos, eliminatória e classificatória; 
2ª Etapa – Prova de Título, classificatória, visando aferir o enriquecimento da capacitação e da especialização técnico-
profissional do Candidato. 
6.2. Para os demais cargos, o Concurso compreenderá uma única Etapa de Prova Escrita de Conhecimentos, eliminatória e 
classificatória.  
 
7. DA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS 
7.1. Da Organização 
7.1.1. Será aplicada uma Prova Escrita constituída de questões de múltipla escolha, com 05 alternativas cada, elaborada a partir 
dos conteúdos especificados no Anexo III deste Manual. 
7.1.2. A Prova Escrita para cada Cargo abrangerá os seguintes componentes e números de questões: 
 

CARGO COMPONENTES Nº DE QUESTÕES 

Médico e demais cargos de Nível 
Superior da Área de Saúde (Médico, 
Assistente Social, Biomédico, 
Enfermeiro, Farmacêutico, Fisiote-
rapeuta, Nutricionista, Psicólogo) 

Conhecimentos da Língua Portuguesa 
Conhecimentos do SUS 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
20 

Professor de Educação Física Conhecimentos da Língua Portuguesa 
Conhecimentos Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
20 

Contador Conhecimentos da Língua Portuguesa 
Conhecimentos de Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
20 
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CARGO COMPONENTES Nº DE QUESTÕES 

Engenheiro Civil e Arquiteto Conhecimentos da Língua Portuguesa 
Conhecimentos de Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
20 

Auditor Fiscal Conhecimentos da Língua Portuguesa 
Conhecimentos de Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
20 

Procurador Municipal Conhecimentos da Língua Portuguesa 
Conhecimentos Específicos 

10 
30 

Professor de Ensino Fundamental I Conhecimentos Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos (Língua Portuguesa (10), 
Matemática (05), Ciências (05), História (05) e 
Geografia (05)) 

 
10 
30 

Auxiliar Administrativo Conhecimentos da Língua Portuguesa 
Conhecimentos de Informática 
Conhecimentos de Matemática 

20 
10 
10 

Demais Cargos de Nível Técnico e Médio, 
exceto Técnico em Enfermagem 

Conhecimentos da Língua Portuguesa 
Conhecimentos de Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
20 

Técnico em Enfermagem Conhecimentos da Língua Portuguesa 
Conhecimentos do SUS 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
20 

Eletricista de Manutenção Conhecimentos da Língua Portuguesa 
Conhecimentos Específicos 

15 
15 

Demais Cargos de Nível Fundamental I Conhecimentos da Língua Portuguesa 
Conhecimentos de Matemática 

15 
15 

 
7.2. Da Prestação da Prova 
7.2.1. Para todos os candidatos inscritos e confirmados, a Prova Escrita de Conhecimentos realizar-se-á na data estabelecida no 
Calendário de Atividades do Concurso, em horário e locais estabelecidos no Cartão Informativo do Candidato, na forma 
estabelecida no subitem 5 destas Normas Complementares, para o que serão utilizados, preferencialmente, prédios de escolas 
situadas no Município de Abreu e Lima e, sendo necessário, no Município do Recife.  
7.2.1.1. Caso algum problema de ordem técnica ou provocado por fenômeno da Natureza acarrete atraso no início da Prova 
Escrita em alguma das salas onde ela será realizada, haverá a prorrogação da hora de término, de forma compensar o atraso no 
seu início. 
7.2.2. O Candidato deverá comparecer ao local designado para sua prova com antecedência mínima de 01 (uma) hora, munido 
do Cartão Informativo e do original de um dos seguintes documentos: Cédula de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, Cédula de Identidade Profissional e caneta esferográfica azul ou preta. Em hipótese 
alguma, os candidatos terão acesso aos locais de provas, sem algum dos documentos acima relacionados. 
7.2.3. Não será permitido ao Candidato fazer Prova fora do horário e do local indicados no Cartão Informativo, salvo, os 
autorizados pela CONUPE. 
7.2.4. Não haverá segunda chamada ou repetição de Provas. O não-comparecimento ou o atraso do candidato para a Prova 
implicará, automaticamente, na sua exclusão do Concurso, seja qual for o motivo alegado.  
7.2.5. Não serão permitidas consultas em livros, em códigos ou em anotações de qualquer natureza bem como será proibido o 
uso de aparelhos de comunicação de qualquer espécie ou máquina de calcular. É terminantemente proibido o acesso de 
candidato à sala de aplicação da Prova portando telefone Celular ou qualquer outro aparelho de comunicação, sob 
pena de ser retirado da sala e, automaticamente, eliminado do Concurso. 
7.2.6. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso o candidato que, durante a realização da prova, 
a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para sua realização; 
b) infringir, no todo ou em parte, o que foi estabelecido no subitem 7.2.5. deste Manual; 
c) recusar-se a entregar o material de aplicação da prova (Caderno de Prova e Cartão-Resposta) ao término do tempo destinado 
a sua realização; 
d) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
e) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Caderno de Prova e/ou o Cartão-Resposta; 
f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
7.2.7. Para responder às Provas, o Candidato receberá um Cartão-Resposta - Leitura Ótica, cujos dados impressos deverão ser 
cuidadosamente conferidos. 
7.2.8. O Candidato deverá marcar suas respostas, preenchendo, totalmente, as bolhas do Formulário de Leitura Ótica com 
caneta esferográfica na cor azul ou preta. 
7.2.8.1. Serão da inteira responsabilidade do Candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente, no Cartão 
de Leitura Ótica. São consideradas marcações incorretas: dupla marcação, marcação rasurada e campo de marcação não 
preenchido totalmente. 
7.2.9. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova 02 (duas) horas após o horário fixado para seu 
início. 
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7.3. Dos Recursos 
7.3.1. Os Cadernos de Provas e seus respectivos Gabaritos estarão disponibilizados na INTERNET, no endereço eletrônico: 
www.upenet.com.br , duas horas após a sua aplicação. 
7.3.2. É facultado ao Candidato a interposição de recursos contra o gabarito preliminar das provas, na data estabelecida no 
Calendário de Atividades, no horário das 8 às 16 horas, mediante instrumento escrito e protocolado à Comissão de Concursos 
– CONUPE, sita na Reitoria da UPE, Av.Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, Recife-PE, conforme modelo constante do 
Anexo IV deste Manual.  
7.3.3. Deferido o Recurso, o gabarito da questão será modificado ou anulado e, neste caso, os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não. Se houver alteração na alternativa do gabarito 
preliminar divulgado, a Prova será corrigida de acordo com o gabarito da questão modificada ou anulada.  
7.3.4. O resultado do julgamento dos recursos será devidamente homologado pela Comissão de Concursos e o novo Gabarito, 
para que se produzam os efeitos administrativos legais, divulgado no endereço eletrônico - www.upenet.com.br., na data 
estabelecida no Calendário.  
7.3.5. Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, sendo considerada, para tanto, a data do protocolo 
de entrega. 
7.3.6. Não serão atendidas quaisquer reclamações, recursos, revisão ou pedidos de reconsideração quanto à correção das 
Provas, realizada através do processamento eletrônico dos Cartões-Respostas. 
7.3.7. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação de Títulos deverá proceder, na data 
estabelecida, utilizando-se, no que couber, das mesmas regras definidas neste item. 
7.3.7.1. Não será permitida a apresentação de documentos novos, valendo-se o candidato apenas da sua argumentação. 
 

7.4. Da Avaliação da Prova 
7.4.1. A Prova Escrita de Conhecimentos será avaliada numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.  
7.4.2. Será considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 20% (vinte por cento) de acertos em cada componente 
da prova e pontuação igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos no conjunto de toda a Prova Escrita de Conhecimentos. 
7.4.3. Em caso de igualdade de pontos, serão utilizados os seguintes critérios: 
7.4.3.1.Para os Cargos de Professor de Educação Física e de Professor de Ensino Fundamental, o desempate beneficiará, 
sucessivamente, o Candidato que: 
 

a) obtiver o maior número de pontos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
b) obtiver o maior número de pontos nas questões de Conhecimentos Pedagógicos; 
c) obtiver maior número de pontos na Prova de Títulos; 
d) obtiver o maior número de pontos nas questões de Língua Portuguesa; 
d) possuir mais idade civil. 
 
7.4.3.2. Para os candidatos ao cargo de Procurador Municipal, o desempate beneficiará, sucessivamente, o Candidato que: 
 
a) obtiver o maior número de pontos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
b) obtiver o maior número de pontos nas questões de Língua Portuguesa; 
c) obtiver maior número de pontos na Prova de Títulos; 
d)  possuir mais idade civil. 
 
7.4.3.2. Para os  Cargos de Nível Superior da área de Saúde, o desempate beneficiará sucessivamente o Candidato que 
 
a) Obtiver o maior número de pontos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
b) Obtiver maior número de pontos nas questões relacionadas ao SUS – Sistema Único de Saúde, quando for o caso; 
b) Obtiver o maior número de pontos nas questões de Língua Portuguesa e de Noções de Informática; 
c) possuir mais idade civil. 
 
7.4.3.3. Para os demais Cargos, o desempate beneficiará, sucessivamente, o Candidato que 
a) obtiver o maior número de pontos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
b) obtiver o maior número de pontos nas questões de Língua Portuguesa; 
c) possuir mais idade civil. 
 
8. DA PROVA DE TÍTULOS 
 
8.1. A Prova de Títulos será realizada para os Candidatos aprovados para os cargos de Professor de Educação Física, Professor 
de Ensino Fundamental e de Procurador Municipal e terá caráter apenas classificatório. 
8.2. Somente terão analisados os comprovantes de títulos os candidatos aprovados na Prova Escrita de Conhecimentos. 
8.3. Será atribuída, nessa prova, a pontuação máxima de 100 (cem) pontos. 
8.3.1. A pontuação atribuída por Título, não cumulativa, encontra-se especificada no quadro a seguir: 
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DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDAA  TTIITTUULLAAÇÇÃÃOO  VVAALLOORR  DDOO  TTÍÍTTUULLOO  

1. Curso de Especialização, a partir de 360 horas, na área de sua graduação, emitido por 
entidade reconhecida pelo MEC. 

60 

2. Curso de pós-graduação stricto sensu, compreendendo programa de Mestrado na área de sua 
graduação. 

80 

3. Curso de pós-graduação stricto sensu, compreendendo programa de Doutorado na área de sua 
graduação. 

100 

 
8.4. O documento para comprovação do Título, assinalado pelo candidato por ocasião da inscrição, deverá ser entregue pelo 
candidato, impreterivelmente, no período estabelecido no Calendário de Atividades do Concurso, na CONUPE, sita na Av. 
Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, no horário das 8 às 17 horas. 
8.5. O Candidato que não entregar o comprovante da titulação de que é portador no período estabelecido no subitem anterior 
receberá 0 (zero) na pontuação dessa Prova e terá indeferido qualquer recurso contra o resultado. 
8.6. O comprovante de Título deverá ser entregue em cópia autenticada, que não será devolvida, acondicionada em envelope 
identificado com o Nome do Candidato, Número do Documento de Identidade e Número da Inscrição.  
8.7. Para comprovação da conclusão de Curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado), deverá ser 
apresentada cópia autenticada, que não será devolvida, do Certificado do respectivo Curso expedido por instituição oficial 
reconhecida pelo MEC ou Declaração ou Certidão de Conclusão do Curso acompanhado do histórico escolar do candidato, na 
qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames 
e do julgamento da dissertação ou tese. O candidato deverá entregar apenas um título e, caso possua mais de um, deverá optar 
pelo de maior valor. 
8.7.1. Para o curso concluído no exterior, será aceita, apenas, a cópia autenticada do Certificado, desde que revalidado por 
instituição de ensino superior reconhecida no Brasil, de acordo com os critérios estabelecidos pelo MEC. 
8.8. Apenas serão considerados os títulos pertinentes às atividades do cargo/área de atuação escolhido pelo candidato. 
8.9. Somente será aceito o comprovante do título apresentado nas formas acima especificadas. 
 
9. DDAA  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  EE  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  NNOO  CCOONNCCUURRSSOO  
9.1. Todos os candidatos terão sua Prova Escrita de Conhecimentos corrigida por meio de processamento eletrônico, pela 
Leitura Ótica do seu respectivo Cartão-Resposta.  
9.2. Serão considerados aprovados na Prova Escrita, para todos os Cargos em Concurso, os candidatos não-eliminados que 
tenham obtido uma pontuação maior ou igual a 50 (cinqüenta) pontos no total da prova e o mínimo de 20% (vinte por cento) de 
acertos em cada um dos seus componentes. 
9.3. O argumento final de classificação dos candidatos será o número de pontos obtidos na Prova Escrita, com exceção dos 
cargos de Professor de Educação Física, Professor de Ensino Fundamental e de Procurador Municipal, para os quais o 
argumento final de classificação será o resultado da média aritmética ponderada do número de pontos obtidos na Prova Escrita, 
com peso 8 (oito) e dos pontos obtidos na Prova de Títulos, com peso 2 (dois). 
9.5. Se o Candidato for portador de deficiência, será classificado em listagens separadas e convocado para admissão nas vagas 
existentes e a ele reservadas, devendo submeter-se à perícia médica que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação 
quanto à deficiência ou não e o grau de deficiência capacitante para o exercício do Cargo. 
9.6. Os Candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontos obtidos dentro dos limites de vagas estabelecidos para 
cada Cargo ou Cargo/Especialidade, sendo os resultados divulgados através de listagens publicadas pela Internet – 
www.upenet.com.br.. 
9.6.1. Após divulgação, o Resultado Final do Concurso será submetido à homologação pelo Prefeito do Município. 
  
1100..  DDOO  PPRROOVVIIMMEENNTTOO  DDOO  CCAARRGGOO  
10.1. O provimento obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos Candidatos, de acordo com as vagas a serem 
preenchidas durante a validade do Concurso. 
10.2. Os Candidatos Classificados por Cargo, dentro do limite de vagas existentes, serão lotados a critério da Prefeitura do 
Município. 
10.3. A Posse do Candidato estará condicionada à apresentação de todos os documentos comprobatórios das exigências e 
requisitos estabelecidos no subitem 3 e no Anexo I deste Manual. 
10.4. Somente serão admitidos os Candidatos aprovados e Classificados no Concurso. 
10.5. A admissão dos candidatos classificados no Concurso dar-se-á exclusivamente, através de Ato de Nomeação do Prefeito 
do Município, obedecendo-se, rigorosamente, à ordem de classificação. 
10.5.1. O Provimento verificar-se-á de conformidade com os procedimentos praticados pela Prefeitura do Município de Abreu 
e Lima. 
10.6. Não haverá, em hipótese alguma, segunda convocação para posse. 
10.7. Será tornada sem efeito a nomeação dos candidatos que: 
a) não se apresentarem para tomar posse no prazo estabelecido por Lei; 
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b) não preencherem todos os requisitos estabelecidos para a investidura no Cargo, nas formas estabelecidas nestas Normas 
Complementares. 
10.8. A aprovação no Concurso Público não gera direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de 
classificação dos candidatos. 
10.9. No caso de desistência ou exclusão do candidato classificado para um determinado cargo, será convocado o de 
classificação imediatamente inferior. 
  
1111..  DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  
11.1. A inscrição do Candidato, em qualquer cargo do Concurso, importará no conhecimento das presentes instruções e na 
tácita aceitação das condições estabelecidas para o Concurso, tais como se encontram aqui definidas. 
11.2. A inexatidão ou falsidade documental, ainda que verificada(s) posteriormente à realização do Concurso, implicará(ão) a 
eliminação sumária do Candidato, sendo declarados nulos de pleno direito, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem 
prejuízo de eventuais sanções de caráter judicial. 
11.3. Para dirimir quaisquer dúvidas, durante o período de realização do Concurso, a Comissão de Concursos colocará à 
disposição dos Candidatos atendimento através do telefone n° 3416.4040 e 3416.4102. 
11.4. A eliminação do Candidato classificado, nomeado ou não, bem como a sua desistência, devido ao não comparecimento à 
convocação na forma definida neste Edital, importará a convocação daquele que o suceder na ordem de classificação, durante a 
validade do Concurso. 
11.5. O candidato deverá manter seu endereço atualizado durante o prazo de validade do Concurso, com vistas a eventuais 
convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação, caso não tenha sido possível ao Poder Executivo Municipal localizá-lo por 
falta da citada atualização. 
11.6. O candidato aprovado no Concurso ficará com sua convocação condicionada à existência da vaga e às necessidades da 
Administração Municipal durante o período de validade do Concurso. 
11.7. O Concurso terá validade de 02 (dois) anos, contados a partir da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima. 
11.8. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório da aprovação no Concurso valendo, para esse fim, a 
homologação publicada no Diário Oficial do Estado. 
11.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal com o assessoramento da Comissão de Concursos - 
CONUPE, de acordo com as normas pertinentes. 

 
Abreu e Lima,      de abril de 2008 

_________________________________ 
PREFEITO DO MUNICÍPIO 
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ANEXO I 

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

 

CARGOS REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

MÉDICO CLÍNICO 
GERAL 

Superior Completo em 
Medicina. 
Registro no Conselho da 
Classe. 

Responsável pelo atendimento médico ambulatorial a portadores de 
quaisquer doenças, aplicando técnicas científicas de investigação e 
de diagnóstico, recomendando tratamento específico ou 
encaminhando ao Médico Especialista, bem como implementar 
ações de prevenção à população de risco, visando à restauração e 
manutenção da saúde individual e coletiva. 
 

MÉDICO 
ESPECIALISTA 

Superior Completo em 
Medicina, com 
Especialização reconhecida 
pelo MEC.  
Registro no Conselho da 
Classe. 

Responsável pelo atendimento médico a portadores de doenças que 
requeiram o conhecimento médico especializado, aplicando técnicas 
científicas de investigação e diagnóstico, recomendando tratamento 
específico bem como implementar ações de prevenção a população 
de risco, visando à restauração e manutenção da saúde individual e 
coletiva. 
 

MÉDICO 
VETERINÁRIO 

Curso Superior Completo 
em Medicina Veterinária. 
Registro no Conselho de 
Classe. 

Responsável pela aplicação de conhecimentos científicos na área de 
Medicina Veterinária, envolvendo ações de controle e prevenção de 
doenças de saúde pública no Município. Elaboração, 
acompanhamento e controle dos programas de combate e prevenção 
de doenças transmissíveis ao homem, de origem animal, bem como 
realizar consultas veterinárias, diagnóstico e tratamento de doenças, 
a fim de eliminar possíveis riscos de agentes transmissores e 
preservar a saúde da população. 
 

ARQUITETO Curso Superior Completo 
em Arquitetura e 
Urbanismo. 
Registro no Conselho de 
Classe 
 

Projetar prédios públicos e de interesse social do Município, 
analisar e elaborar pareceres técnicos orientando-se por legislação 
específica, visando promover a implantação de projetos de 
arquitetura compatíveis com as necessidades do Município. 
 

ASSISTENTE SOCIAL Curso Superior Completo 
em Serviço Social. 
Registro no Conselho da 
Classe. 

Responsável pelo atendimento à população necessitada do 
Município, através de entrevistas sociais, visitas domiciliares, 
elaboração de perfis sócio-econômicos das famílias, de pareceres 
sociais, de projetos técnico-sociais, de planos de ação e outras 
atividades inerentes, visando à implementação e controle de 
programas de benefícios à comunidade carente. 
 

AUDITOR FISCAL Curso Superior Completo 
em: Direito / 
Administração / Ciências 
Contábeis ou Economia. 
Registro no Conselho da 
Classe. 

Realizar trabalhos de auditoria fiscal em empresas e instituições 
diversas no município, efetuando investigações em documentos, 
saldos de contas, bens, valores e nas diversas operações realizadas, 
para certificar da real situação patrimonial e financeira das 
instituições. 
 

CONTADOR Curso Superior em 
Ciências Contábeis, 
Registro no Conselho da 
Classe. 

Realizar análises de balanços, prestação de contas das secretarias do 
município, conciliação bancarias, orçamentos, empenhos e 
contabilização dos contratos de licitações do município, bem como 
elaboração dos relatórios da lei de responsabilidade fiscal, visando a 
manter o município de acordo com a legislação em vigor. 
 

BIOMÉDICO Curso Superior de 
Biomedicina. 
Registro no Conselho de 
classe. 

Realizar processamento e pesquisas nas análises físico-química e 
microbiológica. Normatizar procedimentos e desenvolver ações de 
promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível individual e 
coletivo. 
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CARGOS REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

ENFERMEIRO Curso Superior Completo 
em Enfermagem. 
Registro no Conselho da 
Classe.  

Desenvolver atividades de assistência à saúde integral dos 
pacientes, bem como realizar consultas de enfermagem, diagnóstico 
e tratamento de pacientes em todas as faixas etárias. Participar de 
campanhas no combate a doenças não transmissíveis, infecto-
contagiosas, endêmicas e sexualmente transmissíveis, visando à 
proteção, prevenção da saúde individual e coletiva. 
 

ENGENHEIRO CIVIL Curso Superior Completo 
em Engenharia Civil, 
Registro no Conselho de 
Classe. 

Planejar, coordenar e executar projetos de engenharia civil e 
executar outras atividades correlatas. Orçar e contratar 
empreendimentos; Controlar a qualidade dos suprimentos e serviços 
comprados e executados. Coordenar a operação e a manutenção dos 
mesmos. Elaboram normas e documentação técnica. 
 

FARMACÊUTICO Curso Superior Completo 
em Farmácia. 
Registro no Conselho da 
Classe.  

Exercer toas as etapas da logística (seleção, recebimento, 
armazenamento, controle de estoque, programação e dispensação de 
medicamentos e correlatos) da farmácia do Município. Desenvolver 
atividades de farmacoeconomia e farmacovigilância. Realizar o 
controle de medicamentos sujeitos ao controle sanitário vigente e 
normatizar procedimentos relativos à fiscalização na área de 
medicamentos, no município.  

FISIOTERAPEUTA Curso Superior completo 
em Fisioterapia. 
Registro no Conselho da 
Classe. 

Planejar, organizar e administrar serviços gerais e específicos de 
Fisioterapia, bem como assessorar outros profissionais da saúde em 
assuntos que envolvam as práticas e técnicas de fisioterapia, 
devendo executar procedimentos, que envolve avaliação e 
diagnóstico funcional, aplicando a melhor técnica de reabilitação. 
 

NUTRICIONISTA Curso Superior completo 
em Nutrição.  
Registro no Conselho da 
Classe. 

Planejar e coordenar o programa de alimentação das unidades  de 
ensino e saúde do município, bem como assessorar outros 
profissionais da saúde em assuntos que envolvam as práticas e 
técnicas de controle nutricional. 
 

PROCURADOR 
MUNICIPAL 

Curso Superior em Direito. 
Registro no Órgão de 
Classe. 

Executar trabalhos afetos à Procuradoria Geral do Município; 
propor ao Prefeito a declaração de nulidade de atos administrativos 
da administração direta e suas entidades, submetidos à apreciação 
da autoridade competente; receber citações, notificações e 
intimações nas ações propostas contra o Município; interpor Ações 
judiciais e processos administrativos por interesse do Município, 
bem como promover a cobrança da dívida ativa; prestar 
assessoramento ao Chefe do Poder Executivo em matéria 
legislativa; Emitir pareceres em processos sobre matéria jurídica de 
interesse da Administração Municipal e suas entidades, que lhe 
forem confiados, desempenhar outras atribuições de natureza 
jurídica que lhe forem cometidas pelo Secretário de Assuntos 
Jurídicos. 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Licenciatura em Educação 
Física.  

Ministrar aulas de Educação Física nas Escolas do Município. 

PSICÓLOGO Curso Superior Completo 
em Psicologia.  
Registro no Conselho da 
Classe. 

Responsável pelo diagnóstico e atendimento psicológico da rede 
municipal de ensino e pacientes diversos, envolvendo a 
procedimentos de entrevistas, avaliações psicométricas, 
acompanhamento de casos e outras técnicas, a fim de promover a 
melhoria da saúde e da conduta psicológica. 
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CARGOS REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

AGENTE DE TRÂNSITO Ensino Médio Completo, 
Carteira Nacional de 
Habilitação Tipo AD. 

Fiscalizar, orientar e aplicar penalidades em condutores e pedestres 
no trânsito do Município, baseado em normas e regulamentos da 
legislação específica, bem como dirigir viaturas ou motos, quando 
necessário, a fim de promover a conscientização e educação no 
trânsito, permitir a agilização e fluidez do tráfego de veículos e 
prevenção de possíveis acidentes. 
 

TÉCNICO EM 
LABORATÓRIO 

Nível Médio Completo, 
com Curso Técnico de 
Laboratório. 

Realizar atividades no laboratório envolvendo recebimento de 
amostras para exames, manipular substancias químicas para preparo 
de soluções reagentes, executar sob supervisão imediata trabalhos 
de analises e exames rotineiros de laboratório. 
 

FISCAL DE OBRAS Nível Médio Completo. Fiscalizar as obras de construção civil no Município, orientando-se 
pela legislação específica; assegurar o cumprimento de acordo com 
as determinações técnicas do projeto; realizar vistorias em locais 
específicos, identificando irregularidades e riscos, conscientizando 
a população; executar outras atividades correlatas. 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL I 

Curso Normal Médio, ou 
Curso Superior Completo 
de Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação 
para o Magistério. 

Ministrar aulas para os alunos de 1ª a 4ª série. 

TÉCNICO EM 
DESENHO 

Nível Médio Completo, 
com Curso Técnico em 
Edificações, Estradas, 
Mecânica ou Saneamento. 

Elaborar desenhos de estruturas e de construção civil e executar 
outras atividades correlatas. 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

Nível médio Completo, 
com curso Técnico em 
Enfermagem. 
Registro no Conselho de 
Classe. 

Realizar serviços de enfermagem no auxilio ao enfermeiro na 
prestação de cuidados diretos de enfermagem nas atividades de 
assistência à saúde, administrar e fornecer medicamentos; auxiliar 
na realização de exames e testes específicos; assistir ao enfermeiro 
na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados ao paciente durante a assistência à saúde; participar de 
ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no 
nível individual e coletivo. 
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Nível Médio Completo Realizar atividades diversas, envolvendo recepção, telefonia, 
digitação, arquivo, controle de documentos, digitação de dados em 
sistema informatizado, arquivo de documentos e outras necessárias, 
de acordo com as determinações superiores. 
 

COVEIRO Fundamental I Completo 
 

Realizar serviços de sepultamentos e retirada de ossos, além de 
limpeza nos canteiros internos, e pequenas reformas de construções 
(reparos) no cemitério do Município. 
 

ELETRICISTA Fundamental I Completo Executar serviços de manutenção e instalações elétricas e realizar 
outras atividades correlatas. 
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CARGOS REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

PEDREIRO Fundamental I Completo Executar revestimento em piso cerâmico, concretagens, alvenarias e 
revestimentos e executar outras atividades correlatas. 
 

PINTOR Fundamental I Completo Realizar serviços de pintura em obras do Município, através de 
procedimentos de preparação das superfícies e aplicação das 
demãos de tintas necessárias, orientando-se por instruções 
superiores e utilizando técnicas, materiais, instrumentos e 
ferramentas apropriados e executar ouras atividades correlatas. 
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ANEXO II 

 
 
 

SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
 
Ilmo. Sr. Coordenador da Comissão de Concursos da UPE - CONUPE 

 

___________________________________________________, Documento de Identidade Nº  ___________________, Órgão 

Expedidor________, residente____________________________________________________________________________, 

Nº____________, Bairro _______________________________________, Cidade ______________________, Telefone Nº 

__________________, inscrito no Concurso Público da Prefeitura do Município de Abreu e Lima, para concorrer às vagas 

do Cargo de ___________________________, sob o Nº de Inscrição__________________, vem requerer que suas provas 

sejam realizadas em regime especial, conforme o estabelecido no subitem 2.5. deste Manual, na forma a seguir especificada. 

 
 

Se você precisa de atendimento especial para a realização das suas Provas, assinale sua necessidade. 

Portador de Deficiência Visual: 1. (   ) Prova Ampliada     2. (   ) Ledor    3. (    ) Prova Braille 

Portador de Deficiência Auditiva: 1. (    ) Intérprete de linguagem de sinais 

2. (    ) Não necessito de Intérprete 

Portador de Deficiência Física: 1. (    ) Sala em andar térreo       2.  (    ) Mobiliário Especial 

Especifique: ____________________________________________ 

3. (    ) Auxiliar para preenchimento do Cartão-Resposta 

 
 

 

 
 
 

Obs: Anexar Laudo Médico. 

 
 
 
 

Recife,  ____  de ____________  de 2008 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO III 
 

PROGRAMAS 
 
CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA (Para todos os Cargos de Nível Superior) 
1. Análise de Texto. 2. Tipologia Textual; 3. Denotação e Conotação; 4. Sinonímia e Antonímia; 5. Classes Gramaticais : 
verbo, advérbio, pronome e conjunção: 6. Processos de formação de palavras. 6.1 Radicais; 7. Figuras de linguagem; 8. 
Funções da linguagem. 9. Crase; 10. Sintaxe da Colocação. 11. Regência Nominal e Verbal. 12. Concordância Nominal e 
Verbal. 13. Pontuação.  
 
CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (Para todos os Cargos de Nível Superior da Área de 
Saúde - Médico, Assistente Social, Biomédico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo) 
Legislação Básica do SUS - Leis- 8080/90 e 8142/90. NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde. Política Nacional 
de Saúde do Idoso (Portaria 1395/GM – 10/12/99). Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência (Portaria 
1060/GM – 05/07/02). Programa Saúde da família. Programa saúde da mulher. Programa saúde de criança. Programa de saúde 
bucal. Programa de hipertensão. Programa de diabetes. Programa de controle da tuberculose. Programa de controle da 
hanseníase. Programa de saúde Mental. Portaria GM 399/ 2006. 
Noções sobre Políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios e Diretrizes, Lei Orgânica do SUS (Lei 8.142/90). 
Financiamento do SUS. Determinantes e Condicionantes da Saúde-doença. Transição Demográfica e Epidemiológica no 
Brasil. Situação da Mortalidade no Brasil. Situação de doenças transmissíveis no Brasil. Vigilância Epidemiológica. Noções 
sobre os principais Sistemas de Informação em Saúde – SIM, SINAN, SINASC, SIAB, SAI-SUS, SIH-SUS. Programa de 
Saúde da Família. Portaria GM 399/ 2006. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA (Para os Cargos de Arquiteto, Auditor Fiscal, Contador, Engenheiro Civil). 
1. Noções do Sistema operacional Windows (Versões 98; 2000 e XP) 2. Processador de textos Word/2000. 3. Uso básico da 
Planilha Eletrônica Excel/2000. 4. Conceitos e Serviços relacionados à Internet e ao Correio Eletrônico. 5. Noções sobre vírus 
de computadores e soluções antivírus. 
 

MÉDICO/ANESTESIOLOGISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Anestesia geral e venosa. 2. Anestesia em paciente pediátrico. 3. Anestesia em obstetrícia, anestesia em traumatologia e 
bloqueios anestésicos 4. anestesia raquídea. 5. Anestesia peridural e analgesia. Analgesia no parto normal 6. Relaxantes 
musculares (curares). 7. Anestesia com halogenados. 8. Choque. 9. Hipertensão em anestesia – hipertermia maligna. 10. 
Intubação traqueal. 11. Ética e legislação profissional. 
 

MÉDICO/CARDIOLOGISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conceito, classificação, etiopatogenia, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico, prognóstico, conduta terapêutica e profilaxia 
das seguintes doenças: Cardiopatias isquêmicas, Insuficiência cardíaca, Valvulopatia Aórtica, Valvulopatia Mitral, Tricúspide, 
Prolapso de Válvula Mitral, Hipertensão Arterial Sistemática, Miocardiopatias, Endocardite bacteriana, Cor Pulmonale agudo e 
crônico, Doença Reumática, Pericardiopatia, Arritmias, Crise Hipoxia, Choque circulatório, Avaliação Hemodinamica 
invasiva, e não invasiva, modos e interpretação. 
 

MÉDICO/CLÍNICO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Propedêutica em clínica médica. 2. Promoção da saúde e prevenção de doenças. 3. Antibióticos, quimioterápicos e corticóides. 
4. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial e tratamento das seguintes afecções: 4.1. aparelho 
digestivo: esofagite, gastrite, úlcera péptica, doença intestinal inflamatória, pancreatites e cirrose hepática; 4.2. aparelho 
cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; 4.3. sistema Hematopoiético: 
anemias, leucoses e linfomas; 4.4. sistema renal: infecções do trato urinário GNDA, GNC; 4.5. aparelho respiratório: 
pneumonia, bronco pneumonia e DPOC. 5. Doenças do colágeno: febre reumática, artrite reumática e led. 6. Doenças 
infectoparasitórias: parasitoses, filariose, leptospirose, hepatite, AIDS, sífilis, hanseníase, tuberculose, cólera, febre tifóide, 
meningoencefalite e dengue. 7. Doenças neoplásicas: aspectos diagnósticos das doenças tumorais do aparelho respiratório e 
digestivo. 8. Diabetes mellitus e doenças da tireóide. 9. Urgências clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de 
pulmão, crise hipertensiva, asma brônquica, hemorragia digestiva, insuficiência hepática, insuficiência renal aguda, cólica 
renal e embolia pulmonar. Atenção à pessoa em situação de violência: doméstica, sexista e outras 10. Envenenamentos agudos. 
11. Clínica do traumatismo craniano - TCE e AVC. 12. Conhecimentos no manejo do paciente vítima de urgência ou trauma 
no ambiente do pré-hospitalar. Urgência e trauma tóracico e abdominal, urgência e trauma periférico. Abordagem de outras 
situações de urgência: urgência em saúde mental, urgências obstétricas e urgências em pediatria, queimaduras, sutura, 
drenagem de abscesso. 13. Dermatologia: principais doenças de pele.  
 



 16

MÉDICO/DERMATOLOGISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Acne e erupções: Acneformes /- Afecções do tecido conectivo /- alterações morfológicas cutâneas – Epidermites-dérmicas. 
2. Afecções dos anexos cutâneos /- erupções por drogas /- infecções e infestações. 3. Dermatoses por vírus /- dermatoses por 
riquétsias /- Piodermites e outras dermatoses por bactérias. 4. Tuberculose e micobacterioses atípicas. 5. Hanseníase – Sífilis e 
DST. 6. Micoses superficiais /- Micoses profundas. 7. Leishmaniose e outras dermatoses por protozoários /- Dermatozooses. 8. 
Inflamações e granulomas não infecciosos – Cistos e Neoplasias. 9. Dermatologia em Saúde Pública /- AIDS. 10. Dermatoses 
Ocupacionais. 11. Ética e Legislação Profissional. 
 

MÉDICO/GINECOLOGISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. 2. Fisiologia do ciclo menstrual. 3. Disfunções menstruais. 4. 
Anomalias congênitas e intersexo. 5. Distúrbios do desenvolvimento puberal. 6. Climatério. 7. Vulvovaginites e cervicites. 8. 
Doença inflamatória pélvica aguda e crônica. 9. Doenças sexualmente transmissíveis. 10. Abdômen agudo em ginecologia. 11. 
Endometriose. 12. Distopias genitais. 13. Distúrbios urogenitais. 14. Patologias benignas e malignas da mama. 15. Patologias 
benignas e malignas da vulva, vagina, útero, ovários. 16. Interpretação de exames citológicos e diagnósticos das lesões 
precursoras do câncer cérvico uterino. 17. Noções de rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama. 18. 
Esterilidade conjugal. 19. Planejamento familiar. 
 

MÉDICO/NEONATOLOGISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. O pré-natal. Gestação de alto risco: avaliação da maturidade fetal. 2. Atendimento, avaliação e reanimação na sala de parto, 
tocotraumatismo 3. Retardo do crescimento intra-uterino prematuridade, método mãe canguru. 4. Aleitamento e alimentação 
do recém nascido, nutrição parenteral total. 5. Asfixia perinatal. Malformações congênitas. 6. Distúrbios hídricos e 
metabólicos. Erros inatos de metabolismo. 7. Distúrbios endocrinológicos do RN; filho de mãe diabética. 8. Infecções 
perinatais e do RN: infecções agudas, infecções congênitas, sífilis, toxoplasma e rubéola. Profilaxia e controle da infecção 
hospitalar. 9. Hiperbilirrubinemia neonatal. Distúrbios: respiratórios, cardiovasculares, digestivos, hematológicos, 
neurológicos, genito-urinários e endocrinológicos. 10. Gestante com HIV. 11. Patologias cirúrgicas. Transporte do recém-
nascido. 12. Morbi - mortalidade materna, neonatal e infantil. 13. Anemia, policitemia e distúrbios de coagulação. 14. Icterícia 
neonatal. 15. Humanização da atenção à saúde, parto humanizado, atenção à pessoa com deficiência. 16. Recém-nascido 
normal, pré-termo e pós-termo. Termorregulação no bebê. 
 

MÉDICO/NEUROLOGISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Síndrome de hipertensão intracraniana; 2. Doenças vasculares cerebrais e medulares; 3. Doenças infecciosas e parasitárias: 
Meningites. Encefalite, Abscessos, Tromboflebites, Cisticercose, Esquistossomose, Tuberculose e Viroses; 4. Doenças dos 
músculos, da junção neuro-muscular, das raízes, plexos e nervos periféricos; 5. Doenças digestivas: Esclerose Lateral 
Amiotrófica. Waming-Hoffman. Kugelberg-Walender, Siringomielia. Degenerações Espino-Cerebelares; 6. Tumores 
intracranianos, raquimedulares e dos nervos periféricos (primitivos e metastáticos); 7. Doenças do sistema nervoso autônomo: 
hipotensão ortostática neurogênica, neuropatias autonômicas, disautonomia familiar e bexiga neurogênica; 8. Malformações 
congênitas e anormalidades do desenvolvimento / Paralisia cerebral, retardo mental e hidrocefalias; 9. Traumatismos crânio-
encefálicos e raquimedulares. Traumatismos dos nervos periféricos; 10. Hérnias discais, mielo-radiculopatias espondilóticas. 
Estenose do canal raquiano. Noções de neuroimagem e de eletrofisiologia: eletroencefalografia, eletromiografia, estudos da 
neurocondução e potenciais evocados. 11. Ética e Legislação Profissional. 
 

MÉDICO/OBSTETRA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Planejamento familiar. 2. Ética em ginecologia e obstetrícia. 3. Anatomia e fisiologia da gestação. 4. Diagnóstico de 
gravidez e determinação de idade gestacional. 5. Assistência pré-natal na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico. 
6. Diagnóstico de malformações fetais. 7. Aborto, gravidez ectópica, mola hidatiforme, corioncarcinoma. Diagnóstico, 
fisiopatologia e tratamento. 8. Transmissões de infecções materno-fetais. 9. Doenças hipertensivas na gestação. Pré-eclampsia, 
eclampsia. Diagnóstico, manejo e tratamento. 10. Diabetes melitus da gestação. 11. Cardiopatias, doenças renais, outras 
condições clínicas na gestação. 12. HIV/AIDS na gestação. Prevenção da transmissão vertical. 13. Mecanismos do trabalho de 
parto. 14. Assistência ao parto, uso do partograma. 15. Distócias, indicações de cesáreas, fórceps. 16. Rutura prematura de 
membranas, condução. 17. Indicações de analgesia e anestesia intraparto. 18. Indicações de histerectomias puerperais. 19. 
Hemorragias de terceiro trimestre. 20. Sofrimento fetal crônico e agudo. 21. Prevenção da prematuridade. 22. Condução e 
tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. 23. Cardiotocografia. 24. Ultrassonografia obstétrica. 25. Doppler 
feto-placentário e útero-placentário. 26. Drogas na gravidez. 27. Colagenoses e gestação. 28. Trombofilia e gestação. 29. 
Gestação de alto risco: condução do pré-natal.  
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MÉDICO/ORTOPEDISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase aguda e crônica. Osteomielite 
aguda e crônica. Pioartrite. 2. Tuberculose óteo-articular. Paralisia obstétrica. 3. Ortopedia em geral; branquialgias, artrite 
degenerativa da coluna cervical; síndrome do escaleno anterior e costela cervical. 4. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite 
degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose. 5. Tumores ósseos benignos e malignos. 6. Fraturas e 
luxações da coluna cervical, dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. 
Fratura e luxação dos joelhos. Lesões meniscais e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura tanstrocanteriana. Fratura 
do colo do fêmur, do ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; da extremidade distal do úmero. 7. 
Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio. 8. Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith. 9. 
Luxação do carpo. Fratura do escafóide. 10. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão.  
 

MÉDICO/OTORRINOLARINGOLOGISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. O Orofaringe: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças: diagnóstico, tratamento e 
complicações; Tumores benignosZ e malignos. 2. O Laringe: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, 
doenças: diagnóstico tratamento e complicações; Tumores benignos e malignos. 3. O nariz e seios paranasais: anatomia, 
malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças: diagnóstico, tratamento e complicações; Tumores benignos e 
malignos. 4. O ouvido externo: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças: diagnóstico, tratamento 
e complicações. 5. O ouvido médio: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças: diagnóstico, 
tratamento e complicações. 6. O ouvido interno: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças: 
diagnóstico, tratamento e complicações. Labirintopatias vasculares e metabólicas. 7. Fisiologia e Semiologia da função 
auditiva. Interpretação dos audiogramas. Disacusias. 8. Fisiologia e Semiologia da função vestibular. Interpretação dos testes e 
audiogramas. 9. Doenças e manifestações iatrogênicas em otorrinolaringologia. 10. Urgências em otorrinolaringologia. 11. 
Próteses auditivas: tipos e indicações. 12. Ética e Legislação Profissional. 
 

MÉDICO/PEDIATRA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Morbi-mortalidade da infância – Aleitamento Materno e Alimentação na infância. Importância do Agente Comunitário de 
Saúde. 2. Crescimento e desenvolvimento normais e seus desvios – imunizações. 3. Doenças hematológicas e reumatológicas 
4. Afecções cardiorespiratórias. Disfunção de coagulação. Infecção Respiratória Aguda (IRA). 5. Afecções do aparelho 
digestivo. 6. Afecções do aparelho genito-urinário. 7. Doenças infecciosas e parasitárias. 8. Desnutrição e avitaminoses. 
Anemias9. Distúrbios hidroeletrolíticos. Diarréias e Terapias de reidratação oral (TRO). 10. Hipertensão intracraniana; 
convulsões; deficiência mental e retardo neuromotor. 11. Neoplasias benignas e malignas na infância. 12. Puericultura; A 
criança grave; Humanização do atendimento à criança; O papel do acompanhante na internação infantil; Assistência integral às 
pessoas em situação de risco; Violência contra a criança, adolescente mulher e idoso.  
 

MÉDICO/PSIQUIATRA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Concepção psicossomática/psicoimunologia (depressão – câncer) 2. Observação Psiquiátrica: anamnese, exame somático, 
exame mental e exames complementares. 3. Transtornos mentais orgânicos. 4. Álcool / outras Drogas e redução de danos. 5. 
Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. 6. Transtorno do Humor. 7. Transtornos neuróticos, relacionados ao 
stress e somatoformes. 8. Terapêuticas Biológicas em Psiquiatria. 9. Transtornos emocionais e do comportamento com início 
usualmente ocorrendo na infância e adolescência. 10. Saúde mental: Psiquiatria preventiva e da comunidade; atuação nos 
centros de atenção psicossocial e nos programas de saúde diversos. 11. Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial 
em Saúde Mental: superação do modelo asilar, reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento 
psíquico, interdisciplinaridade; Psicopatologia; Assistência integral às pessoas em situação de risco; violência contra a criança, 
adolescente, mulher e idoso. 
 

MÉDICO/RADIOLOGISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Física das radiações: emissão de Raio X, meios de proteção, equipamentos radiológicos, filtros, grade, cones, filmes e ecrans. 
Técnicas radiológicas: incidências básicas ou de rotina, incidências especiais, câmara escura, componentes: Sistema ósseo: 
distúrbios de crescimento ematuração do esqueleto, displasias ósseas, diversas síndromes e anomalias ósseas, doenças ósseas 
metabólicas, endócrinas e correlatas, lesões traumáticas, doenças inflamatórias ósseas, tumores ósseos e condições correlatas. 
Doenças das articulações; Condições diversas: doenças intracranianas, coluna vertebral. Abdômen: métodos de investigação do 
abdômen agudo, sinais radiológicos no abdômen agudo, gastrointestinal: método de investigação, anatomia, lesões congênitas, 
processos inflamatórios e tumorais, estômago, esôfago, intestino delgado e grosso, vesícula biliar e pâncreas. Aparelho 
urinário: método de investigação, anatomia, anomalias congênitas, tuberculoses e outras patologias inflamatórias, trauma,  
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doenças císticas renais, anomalias vasculares renais, lesões tumorais; Partes moles: mamografias, sinais precoces de lesões 
tumorais tórax: métodos de exames, anatomia e malformações congênitas, infecções pulmonares agudas, tuberculose 
pulmonar, micoses e outras inflamações crônicas, doenças ocupacionais, distúrbios ocupacionais, distúrbios circulatórios, 
tumores dos pulmões, infecções pulmonares diversas, doenças da pleura, mediastino e diafragma, sistema cardiovascular; 
Órbita: face, seios faciais, mastóide. 
 

MÉDICO/UROLOGISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário. 2. Propedêutica Urológica. 3. Litiase e infecções do trato 
geniturinário. 4. Traumatismo do sistema geniturinário. 5. Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário; Prevenção 
e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino; Bexiga neurogênica. 6. Doenças Vasculares do aparelho 
geniturinário. 7. Tuberculose do aparelho geniturinário. 8. Doenças específicas dos testículos. 9. Urgências do aparelho 
geniturinário. 10. Doenças sexualmente transmissíveis; disfunção erétil; infertilidade. 11. Cirurgias do aparelho geniturinário –  
Cirurgias vídeo laparoscópica – Transplante renal. 12. Ética e Legislação Profissional. 
 

MÉDICO VETERINÁRIO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Processamento tecnológico de produtos de origem animal: Tecnologia de carnes e derivados (bovinos, suínos e aves). 2. 
Processamento tecnológico de produtos de origem animal: Tecnologia de pescados e derivados. 3. Processamento tecnológico 
de produtos de origem animal: Tecnologia de leite e produtos lácteos. 4. Inspeção Sanitária: carnes e derivados; pescados e 
derivados; leite e produtos lácteos. 5. Particularidades da inspeção sanitária: higiene nas industrias e do pessoal envolvido, 
higiene da água de abastecimento e do gelo. 6. Legislação (Federal, Estadual e Municipal), julgamento tecnológico e sanitário; 
classificação e funcionamento dos estabelecimentos. 7. Higiene e Saúde Pública Veterinária: cuidados higiênicos-sanitários na 
obtenção e beneficiamento de produtos de origem animal, flora microbiana patogênica e alterações. 8. Doenças de animais 
transmissíveis ao homem e de interesse sanitário: zoonoses; toxinfecções e envenenamentos alimentares. 9. Doenças 
veiculadas por águas ou alimentos. 10. Epidemiologia e investigação epidemiológica: medidas de controle. Deontologia. 10. 
Ética e legislação Profissional. 
 

ARQUITETO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. PROJETO DE ARQUITETURA: Conceitos básicos sobre projeto arquitetônico; Métodos e técnicas de desenho e projeto; 
Programa de necessidades físicas das atividades, incluindo organograma, fluxograma e diagrama de acessos; Funcionalidade, 
flexibilidade e adaptabilidade dos edifícios; Estudos de viabilidade técnico-financeira; Informática aplicada à arquitetura; 
Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso); Legislação ambiental e urbanística aplicada ao projeto 
arquitetônico; Projetos complementares: especificação de materiais e serviços e dimensionamento básico (instalações elétricas 
e hidrossanitárias; elevadores; ventilação/exaustão; ar condicionado; telefonia; prevenção contra incêndio). 2. 
PROGRAMAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: orçamento e composição de 
custos, levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro. 3. PROJETO URBANO: Conceitos básicos 
sobre urbanismo e paisagem; Métodos e técnicas de desenho e projeto urbano; Noções de sistema cartográfico, de 
geoprocessamento e de informática aplicada ao urbanismo; Dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e 
comunitários; Sistema viário (hierarquização, dimensionamento e desenho); Sistemas de infra-estrutura de parcelamentos 
urbanos: energia, pavimentação e saneamento ambiental (drenagem, abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, coleta e 
destinação de resíduos sólidos); Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências e edificações, espaço, mobiliário e 
equipamentos urbanos – NBR 9050; Paisagismo, áreas verdes e arborização urbana. 4. PLANEJAMENTO E GESTÃO 
URBANA: Conceitos básicos sobre planejamento e gestão urbana; Estatuto da cidade (Lei Federal nº. 10.257/2001 e 
posteriores alterações); Instrumentos de gestão urbana (como planos diretores, análise de impactos ambientais urbanos, 
licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e administrativos e zoneamento ambiental); Legislação urbanística e 
ambiental federal, estadual e municipal aplicada à gestão urbana como Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo – LUOS e a 
Lei do Parcelamento do Solo Urbana (Lei Federal nº. 6766/1979 e posteriores alterações); Sustentabilidade urbana (agenda 
habitat e agenda 21); Conservação integrada do patrimônio natural e construído municipal. 5. LEGISLAÇÃO E PERÍCIA: 
normas técnicas e legislação profissional. 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. O debate contemporâneo sobre o Serviço Social: as demandas sociais para a profissão. 2. Políticas sociais públicas, 
cidadania e direitos sociais no Brasil. 3. Avaliação de políticas sociais e de proteção ambiental. 4. Pesquisa e planejamento em 
Serviço Social: a construção do conhecimento, metodologias qualitativas e quantitativas. 5. Assistência social com garantia de 
direitos - Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência). 6. Prática profissional em diversos campos de atuação 
na Saúde Pública: Assistência à Saúde e Vigilância à Saúde. A intervenção do Assistente Social nas Condições e Relações do 
Trabalho. 7. O Assistente Social na construção e desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação multidisciplinar.  
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8. Estratégias e procedimentos teórico-metodológicos em Serviço Social - articulação com a situação de intervenção. 9. 
Reforma psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, 
compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. 10. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos. 11. 
Noções básicas de psicopatologia. 12. Ética e Legislação Profissional. 13. Estatuto do Idoso e política estadual do idoso. 14. 
Estatuto da criança e adolescente. 15. Lei orgânica da assistência social. 16. Atuação do conselho tutelar. 17. Programas de 
renda mínima. 18. Normas para municipalização da gestão e organização municipal da assistência social. 19. Investigação e 
sistematização na prática profissional. 20. Política Nacional para a Integração da pessoa portadora de deficiência. 21. O 
assistente social na construção do projeto ético-político da profissão. 
 

AUDITOR FISCAL 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA - Lei Nº 419/2000 
1. Do Sistema Tributário Municipal. 2. Dos Tributos de Competência do Município: 2.1. Imposto Sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana - IPTU: Da Incidência e do Fato Gerador, Isenção, Dos Contribuintes e Dos Responsáveis, Da Base de 
Cálculo, Das Alíquotas, Do Lançamento, do Recolhimento, Da Inscrição no Cadastro Imobiliário e das Multas. 2.2. Imposto 
Sobre Transmissão “Intervivos” de Bens e de Direitos a eles relativos - ITBI: Da Incidência e do Fato Gerador, Da Não-
Incidência, Isenção, Dos Contribuintes e Dos Responsáveis, Da Base de Cálculo e das Alíquotas, Do Lançamento, Do 
Recolhimento, Das Obrigações Acessórias e Das Penalidades. 2.3. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. Da 
Incidência e do Fato Gerador, Da Não-Incidência, Isenção, Dos Contribuintes e Dos Responsáveis, Do Local da Prestação de 
Serviços, Da Base de Cálculo e das Alíquotas, Do Arbitramento, Da estimativa, Do Lançamento, Do Recolhimento, Das 
Obrigações Acessórias e Das Penalidades. Das Disposições Gerais, Da Escrita e Dos Documentos Fiscais. 3. Taxa de Limpeza 
Pública - TLP: Da Incidência e do Fato Gerador, Do Lançamento e Do Recolhimento. Da Incidência, do Fato Gerador, Da 
Base de Cálculo e Do Recolhimento, Da Isenção, Das Obrigações Acessórias. 4. Da Contribuição para o Custeio dos Serviços 
de Iluminação Pública – CIP - Da Incidência e do Fato Gerador, Da Não-Incidência, Do Contribuinte e Dos Responsáveis, Da 
Base de Cálculo, Do Lançamento, Do Recolhimento, Da Isenção. 
 
CONTABILIDADE GERAL 
Noções Gerais: Conceito, Objeto e Finalidade da Contabilidade. Patrimônio: Bens, capital e patrimônio. Livros de 
escrituração: Livros contábeis, livros sociais, livros de controle de leis fiscais, livros contábeis facultativos ou auxiliares. 
Escrituração: Finalidade, classificação, variações patrimoniais e fatos contábeis. Lançamentos. Classificação dos fatos 
contábeis. Contas. Mecanismo de débito e crédito das contas. Planos de contas: Plano geral de contas, regras para a elaboração 
do plano e importância da classificação das contas. Demonstrações contábeis: Balanço patrimonial, demonstrações contábeis 
exigidas pela Lei nº 6.404/76. Inventários e Orçamentos. Reservas, Provisões e Lucros retidos. 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
1. Tributo e suas espécies. 2. Sistema Tributário Nacional: princípios gerais, limitação do poder de tributar, impostos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;. 3. Legislação Tributária: espécies normativas, normas complementares, 
vigência, aplicação, interpretação e integração. 45. Obrigação Tributária: disposições gerais, fato gerador, sujeito ativo, sujeito 
passivo: disposição geral, solidariedade, capacidade tributária e domicílio tributário. 5. Competência Constitucional de tributar: 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 6. Responsabilidade Tributária: sucessores, terceiros e por 
infrações. 7. O Ilícito Tributário. 8. Crédito Tributário: disposições gerais; constituição: lançamento e suas modalidades; 
suspensão, extinção e exclusão; Prescrição e Decadência. 9. Restituição do Indébito Tributário. 10. A não-incidência, 
Imunidade e Isenção. 11. Crimes contra a Ordem Tributária - Lei nº 8.137/90. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Constituição: conceito e classificação. Normas constitucionais. 2. Princípios 
Fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 3. Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e 
deveres individuais e coletivos. 4. Direitos Sociais. 5. Organização do Estado: organização político-administrativa. 6. 
Administração Pública: disposições gerais, servidores públicos civis. 7. Os Municípios na Constituição de 1988. 8. Poder 
Legislativo: processo legislativo e fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 9. Tribunais de Contas. 10. Controle de 
constitucionalidade das leis no Brasil. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Conceito, objeto e fontes do Direito Administrativo. 2. Regime Jurídico Administrativo: 
princípios constitucionais do Direito Administrativo Brasileiro. 3. Organização administrativa da União, Estado, e Municípios: 
administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas; empresas públicas; sociedades de economia mista; entidades 
paraestatais. 4. Poder de Polícia: conceito, fundamento, objeto e finalidade. 5. Agentes Públicos: servidores públicos; 
organização do serviço público; normas constitucionais concernentes aos servidores públicos; responsabilidades dos servidores 
públicos; direitos e deveres dos servidores públicos. 6. Dos crimes contra a Administração Pública cometidos pelo Servidor 
Público (referência legal: Título XI, Capítulo I do Código Penal). 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL Lei Orgânica do Município de Abreu e Lima. 
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BIOMÉDICO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Microbiologia: Correlação clínica e exames microbiológicos de urina, secreção purulentas, exames das DST; Hemocultura: 
Doenças diarréicas – correlação clínico-laboratorial. 2. Parasitologia: Diagnóstico e epidemiologia das parasitas intestinais e do 
sangue. 3. Imunologia: Marcadores sorológicos das doenças infecciosas de notificação compulsória, metodologias e princípios; 
Determinação de citocinas e proteínas de fase aguda: Aplicação dos diagnósticos por biologia molecular e citometria de fluxo, 
Automação. 4. Bioquímica: Correlação clínica e marcadores de doenças coronarianas e diabetes mellitus; Determinação de 
bilirrubinas, proteínas, metabolismos nitrogenados não-protécicos, íons inorgânicos e suas implicações clínicas; Enzimologia: 
Correlação clínico-laboratorial, Automação. 5. Hematologia: Métodos de diagnóstico das coagulopatias, anemias, leucemias e 
processos infecciosos, Automação; Variantes de hemoglobinas – anemias falsiformes: recticulocitos / Índices hematimétricos; 
Imunohematologia. 6. Relação clínica laboratorial da tuberculose e da hanseníase. 7. Urinálise - Relação clínica laboratorial. 8. 
Hormônio: Perfil tireoidiano, Fertilidade; Marcadores tumorais. 9. Controle de qualidade e biossegurança. 10. Ética 
Profissional. 
 

CONTADOR 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Princípios Fundamentais de Contabilidade; Normas Brasileiras de Contabilidade; Contabilidade Aplicada às Entidades da 
Administração Pública com base na Lei 4.320/64; Fundamentos Constitucionais das Finanças Públicas no Brasil; Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 101/00); Ciclo Orçamentário; Compras na Administração Pública; Normativos de Procedimentos 
Licitatórios na Administração Pública; Gestão Financeira na Administração Pública. 
 

ENFERMEIRO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Planejamento e Gestão de Serviços de Saúde. 2. Assistência de Enfermagem aos pacientes nas doenças infecto-contagiosas. 
3. Assistência de Enfermagem aos pacientes em situações clínicas cirúrgicas relativas aos sistemas cardiovascular, 
gastrointestinal, respiratório, renal, músculo-esquelético, neurológico e endócrino. 4. Atuação do Enfermeiro em unidade de 
ambulatório, centro cirúrgico, centro de material e esterilização, na prevenção e controle de infecção hospitalar. 5. Assistência 
de Enfermagem na Saúde Mental. 6. Reforma Psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. 7. 
Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. 8. Álcool, 
Tabagismo, outras drogas e redução de danos. 9. Noções de Saúde Coletiva: 9.1. Programa Nacional de Imunização. 9.2. 
Indicadores de Saúde. 9.3. Vigilância Sanitária: conceito histórico, objetivos, funções importantes na Saúde Pública; Noções 
de processo administrativo e sanitário. 9.4. Programas de saúde. 9.5. Fundamentos de Epidemiologia. 10. Enfermagem na 
Saúde da Mulher. 11. Enfermagem na Saúde da Criança, do Adolescente e da Terceira Idade. 12. Enfermagem em situações de 
Urgência e de Emergência. 13. Administração de medicamentos, sondagens nasogástricas, entero e vesical, Material 
descartável; órtoses e próteses; Prevenção e tratamento das feridas (curativos). 14. Gerenciamento dos resíduos de Serviços de 
Saúde. 15. Assistência integral às pessoas em situações de risco. Violência contra a criança, o adolescente, a mulher e o idoso. 
16. Ética e Legislação Profissional. 
 

ENGENHEIRO CIVIL 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Projetos de obras civis. 1.1 Arquitetônicos. 1.2 Estruturais (concreto, aço e madeira). 1.3. Fundações. 1.4. Instalações 
elétricas e hidrossanitárias. 2. Projetos complementares. 2.1 Elevadores. 2.2 Ventilação-exaustão. 2.3 Ar condicionado. 2.4 
Telefonia. 2.5 Prevenção contra incêndio. 3. Especificação de materiais e serviços. 4. Programação de obras. 4.1 Orçamento e 
composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades. 4.2 Planejamento e cronograma físico-
financeiro: PERT-CPM. 5. Acompanhamento de obras. 6. Construção. 6.1 Organização do canteiro de obras: execução de 
fundações (sapatas, estacas e tubulões). 6.2 Alvenaria. 6.3 Estruturas e concreto. 6.4 Aço e madeira. 6.5 Coberturas e 
impermeabilização. 6.6 Esquadrias. 6.7 Pisos e revestimentos. 6.8 Pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade e telefonia). 
7. Fiscalização. 7.1 Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.) 7.2 Controle de materiais 
(cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.). 7.3 Controle de execução de 
obras e serviços. 8. Noções de irrigação e drenagem, de hidráulica, de hidrologia e solos. 9. Legislação e Engenharia legal. 10. 
Licitações e contratos. 10.1 Legislação específica para obras de engenharia civil. 11. Vistoria e elaboração de pareceres. 12 
Princípios de planejamento e de orçamento público. 13. Elaboração de orçamentos. 14. Noções de segurança do trabalho. 15. 
Equipamentos e instalações hospitalares. 16. Normas técnicas. Norma RDC 50 da ANVISA.  
 

FARMACÊUTICO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fármacos que atuam nos diversos sistemas orgânicos. 2. Antimicrobianos / Antiinflamatórios / Antineoplásicos; 
Medicamentos controlados. Manipulação de medicamentos – Produção de antisépticos e desinfetantes. Material descartável. 
Órtoses e Próteses. 3. Dispensação de medicamentos. Doses. Vias de Administração. 4. Padronização de medicamentos. 5. 
Noções de Vigilância Epidemiológica. 6. Inspeção em Vigilância Sanitária: Legislação Sanitária. 7. Controle de Infecção 
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Hospitalar. 8. Medicamentos Genéricos. 9. Política Nacional de Medicamentos. 10. Legislação Farmacêutica – Lei Federal nº 
5991/73, Resolução nº 328/99, Portaria nº 344/98 e Lei Federal nº 6437/77. 11. Ética e legislação profissional. 
 

FISIOTERAPEUTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Fisioterapia Geral: Efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia – fototerapia – hidroterapia – 
massoterapia – cinesioterapia – eletroterapia – manipulação vertebral. 2. Fisioterapia em traumato-ortopedia e Reumatologia. 
3. Fisioterapia em Neurologia. 4. Fisioterapia Ginecologia e Obstetrícia. 5. Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e Neonatologia. 
6. Fisioterapia em Cardiovascular; Amputação; Prótese e Órtoses – Mastectomias. 7. Fisioterapia em Pneumologia: 
Fisioterapia respiratória; Fisioterapia Pulmonar – gasimetria arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica; Infecção do 
Aparelho Respiratório; Avaliação Fisioterápica do paciente crítico; Ventilação Mecânica. 8. Fisioterapia na Saúde do 
Trabalhador: Conceito de Ergonomia; Doenças Ocupacionais relacionadas ao trabalho; Práticas Preventivas no ambiente do 
trabalho. 9. Assistência Fisioterapêutica Domiciliar – Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). 10. Ética e legislação 
profissional. 
 

NUTRICIONISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Unidades de alimentação e nutrição – objetivos e características, planejamento físico, recursos humanos, abastecimento e 
armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética. 2. Nutrição normal: definição, leis da alimentação / 
requerimentos e recomendações de nutrientes – alimentação enteral e parenteral. 3. Planejamento, avaliação e cálculo de dietas 
e(ou) cardápio para adulto, idoso, gestante, nutriz, lactente, pré-escolar e escolar, adolescente e coletividade sadia em geral. 4. 
Desnutrição: epidemiologia de desnutrição, aspectos sociais e econômicos. Programa de combate às carências nutricionais e 
Programa Bolsa Alimentação. 5. Diagnósticos antropométricos: padrões de referência / indicadores: vantagens, desvantagens e 
interpretação / avaliação nutricional do adulto: índice de massa corporal (classificação de GARROW). 6. Dietoterapia nas 
enfermidades do sistema cardiovascular. 7. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade – Diabete Mellitus e 
dislipidemias. 8. Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energético-protéica, anemias nutricionais e carência de 
vitaminas. 9. Alimentos: conceito; características e qualidade dos alimentos; perigos químicos, físicos e biológicos. 10. 
Microbiologia dos alimentos: fatores que influenciam a multiplicação dos microrganismos; fatores extrínsecos e intrínsecos. 
Microrganismos patogênicos de importância em alimento. 11. Conservação e armazenamento de alimentos: uso do calor, do 
frio, do sal/açúcar, aditivos, irradiação e fermentação. 12. Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções. 
Importância na Saúde Pública. Inspeção em Vigilância Sanitária; Noções básicas de Processo Administrativo Sanitário. 13. 
Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. 14. Legislação Sanitária: Lei n.° 6.437/77; Decreto-Lei n.° 986/69; Resolução 
12/01. 
 

PROCURADOR MUNICIPAL 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. DIREITO CONSTITUCIONAL 
Constituição. Conceito: Classificação e Interpretação das normas Constitucionais, A ordem constitucional vigente, Supremacia 
constitucional e controle da constitucionalidade das normas, Princípios fundamentais, Direitos e Garantias Fundamentais: 
Direitos e deveres individuais e coletivos em espécie, direitos sociais da nacionalidade e direitos políticos. Organização 
Política-Administrativa do Estado Brasileiro: União, Estados Federais e Município. A Administração Pública na Constituição 
Federal, Organização do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo na Constituição Federal, Funções essenciais á Justiça, 
Princípios gerais da atividade econômica, Política Urbana, Seguralidade social: previdência social, saúde e assistência social, 
educação, cultura e desporto, meio ambiente, criança, adolescente e idoso. 
 
2. DIREITO CIVIL 
Pessoas: pessoas naturais e pessoas jurídicas, Personalidade e capacidade jurídica, Domicilio. 

Bens: Conceito e Classificações, Fatos, Atos e Negocio Jurídico, Modalidade, Defeitos, Formas e Nulidade. O Direito 
Adquirido, Posse, Conceito, Classificação, Aquisição, Efeitos e Perda. 

Propriedade: Conceito, Aquisição, Efeitos e Perda. Direitos de vizinhança, Condomínio geral e Condomínio Edifício, Superfície 
Servidões, Usufruto, Habilitação, Direitos do promitente Comprador, Penhor, Hipoteca e Anticrese. Obrigações, modalidades, 
transmissões, adimplemento, extinção e inadimplemento. Contrato: Compra e Venda, Troca ou Permuta, Doação, Locação, 
Comodato, Mútuo, Prestação de serviço, Empreitada, Mandato e Fiança. Atos unilaterais, Responsabilidade Civil. 
Sucessões: sucessão legítima e sucessão testamentária. 
 
3. DIREITO ADMINISTRATIVO 
Administração Publica: Conceito e Característica Administração Direta e Indireta.  
Regime Jurídico-Administrativo: Princípios da administração publica, prerrogativa e sujeições. Poder normativo, Poder 
disciplinar, Poder hierárquico e Poder de policia. Atos administrativos, Conceitos, Atribuídos, Elementos, Classificação e 
Extinção. Discricionariedade vinculação. Processo administrativo no Código Brasileiro de Trânsito. Contrato administrativo: 
Conceito, Peculiaridade, Alteração, Interpretação, Formalização, Execução e Inexecução. Modalidade de contratos 



 22

administrativos. Contrato de gestação, Convênios e Consórcios. A teoria da imprevisão e seus reflexos nos contratos 
administrativos, Licitação: Conceitos, Princípios, Modalidades e Procedimentos (Lei 8.666 de 21.06.93 e suas alterações 
posteriores). Servidores Públicos: Conceitos, Classificações, Provimento, Vacância, Responsabilidade regime previdenciário, 
Responsabilidade do Estado, Bens Públicos, Controle da Administração Pública. 
 
4. DIREITO TRIBUTÁRIO 
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, Normas gerais de direito tributário. Norma tributaria: Vigência, Aplicação. 
Obrigação Tributaria: Conceito e Fato Gerador, Sujeito ativo e passivo.Obrigações principal e acessória. Crédito tributário: 
conceito, natureza, lançamento, revisão, suspensão, extinção e exclusão.Responsabilidade tributaria. O sistema tributário 
nacional: tributos federais, estatais e municipais. Administração tributaria, repartição das receitas tributarias.  
 
5. DIREITO DO TRABALHO 
Contrato individual de trabalho: Conceitos, Requisitos, Classificação e Alteração, Salário, Remuneração, Estabilidade, 
Indenização, Fundo de garantia, Reintegração e Readmissão, Férias, Aviso prévio, 13° salário, Salário mínimo. Extinção do 
contrato de trabalho, Rescisão: Justas causas, Despedidas indiretas inquérito para apuração de faltas, Representação Sindical. O 
direito de grave e suas implicações no serviço público. 
 
6. DIREITO PENAL 
Aplicações da lei penal. Crimes e contravenções: conceitos e distinção, imputabilidade. Concurso de agente. Extinção da 
punibilidade. Crime contra a administração publica. Atos de improbidade administrativa. Crimes de abuso de autoridade. 
 
7. DIREITO PROCESSUAL 
Estrutura do Código Processo Civil, Processo de Conhecimento, Jurisdição e Ação.Partes e Procuradores. Atos processuais, 
suspensão e extinção do processo.Antecipação de titula. Procedimento sumário. Procedimento Ordinário.Recursos. Processo de 
Execução: disposições gerais, espécie, suspensão e extinção, execução fiscal, execução de pré-executividade. Processo cautelar: 
disposições grais, arresto, seqüestro, busca e apreensão, exibição, Produção antecipada de provas e atentado, Procedimento 
especial: Ações possessórias, Ação de Nunciação de Obras Nova, Ação de Usurpação, Inventario e Partilha, Embargos de 
Terceiros e Ação de Desapropriação. Procedimento das ações constitucionais: Ação Popular, mandado de segurança e ação civil 
publica. Processo penal: inquérito policial, instrução criminal nos crimes contra a Administração Publica e comunicabilidade de 
instancia. Organização da Justiça do Trabalho. Graus de Jurisdição. Reclamação trabalhista: Rito Processual, Conciliação e 
Julgamento. Recursos na Justiça do trabalho. 
 
8. DIREITO FINANCEIRO 
Normas gerais de Direito Financeiro. Receita Despesa Publica. Orçamento. Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
9. DIREITO URBANO 
Direito Urbanista: Conceito e Princípios Planejamento urbanístico. Parcelamento urbanístico. Restrições á propriedade privada. 
Limitações administrativas. Servidão administrativa. Desapropriação de controle. Licenciamento Estatuto das Cidades. 
 
10. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
Lei Orgânica do Município. Código Tributário do Município, Lei Nº 419/2000.. 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
1. Fundamentos filosóficos, socioantropológicos e psicológicos do processo educacional. 2. A escola e a sua função social. 3. 
Processo de ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural. 4. Legislação Educacional vigente. 5. Gestão 
escolar e projeto político pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social. 6. Constituição de 
competências e processo de avaliação da aprendizagem. 7. O planejamento como instrumento organizador da ação educativa e 
a organização do ensino. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Educação Física frente à LDB 9.394/96; 1.1. Lei 10.793/03. 2. Educação Física e os Parâmetros Curriculares Nacionais da 
Educação Básica. 3. Educação Física na Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 4. Educação Física como 
componente curricular na Educação Básica; 4.1. Função social; 4.2. Objetivos; 4.3. Características; 4.4. Conteúdos. 5. 
Educação Física e suas Abordagens Metodológicas: intenção, fundamentos, objetos de estudo e função na educação física 
escolar; 6. Planejamento e Avaliação em Educação Física Escolar. 7. Esporte Escolar: O processo de Ensino-Aprendizagem-
Treinamento; 7.1. A técnica; 7.2. A tática; 7.3. As regras; 7.4. A competição. 
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PSICÓLOGO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e 
interpretação de resultados. Técnicas de entrevista. 2. Psicologia do desenvolvimento. 3. Psicopatologia geral. 4. Impacto 
diagnóstico/ processo de adoecimento/ enfrentamento da doença e adesão ao tratamento. 5. Processo de hospitalização. 6. 
Psicologia hospitalar. 7. Psicossomática. 8. Psicologia social e psicologia sócio-histórica. 9. Psicologia institucional. 10. 
Reforma psiquiátrica no Brasil. 11. Equipes interdisciplinares: interdisciplinaridade e multidisciplinariedade em saúde. 12. 
Psicoterapia breve. 13. Teorias e técnicas psicológicas: psicanálise/Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. 14. Clínica infantil: 
teoria e técnica. 15. Clínica de adolescentes: teoria e técnica. 16. Psicoterapia familiar: teoria e técnica. 17. Psicoterapia de 
grupo. 18. Código de Ética Profissional dos Psicólogos. 19. A violência na infância, na adolescência e na família. 20. A clínica 
da terceira idade. 21. Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. 
 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
1. Fundamentos filosóficos, socioantropológicos e psicológicos do processo educacional. 2. A escola e a sua função social. 3. 
Processo de ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural. 4. Legislação Educacional vigente. 5. Gestão 
escolar e projeto político pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social. 6. Constituição de 
competências e processo de avaliação da aprendizagem. 7. O planejamento como instrumento organizador da ação educativa e 
a organização do ensino. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Leitura e compreensão de texto: Diferentes usos e finalidades sociais da leitura/escrita; Relações do texto com o 
contexto/situação de produção; Relações lógicas e sintático-semânticas: (tempo/causa/explicação/finalidade/comparação/adi-
ção/conclusão/alternância/adversidade/concenso etc); Idéia principal e secundária; Ordenação de fatos e idéias; Resumo; 
Interpretação de frases e expressões; Interpretação de figuras de linguagem; Interpretação de opiniões e seus fundamentos; 
Identificação/caracterização de personagens. 2 Produção de texto: Produção de diferentes tipos de texto verbal / unidade 
temática e semântica / sinais de pontuação / ortografia / coesão / coerência / seleção vocabular / clareza /consistência 
argumentativa) 3. Vocabulário: Significado das palavras: sinônimo/antônimo/ homônimo/hipônimo/hiperônimo/polissemia/ 
sentido próprio e figurado/variação das palavras); Formação das palavras e constituição do léxico: (primitivas e 
derivadas/composição/radicais gregos e latinos/evolução das palavras/famílias das palavras/elementos constituintes da palavra) 
4. Estilística e usos da linguagem: Figuras de linguagem; Colocação dos termos na oração; Variação lingüística; Gêneros 
literários; Estilística da fala; Discurso direto e indireto; Seleção lexical; Linguagem oral e escrita; Linguagem dos diferentes 
meios de comunicação; Versificação. 5. Fonética, fonologia e ortografia: Natureza da escrita alfabética/importância do sistema 
ortográfico; Som e grafia; Tipos de letras; Ordem alfabética; Letra maiúscula e minúscula; Vogais, consoantes e semivogais; 
Encontros vocálicos e consonantais; Padrões silábicos; Sílaba; Acentuação. 6. Frases, períodos, orações: conceito, 
classificação, função; Tipos de sujeitos e predicados; Substantivos e pronomes – conceito, classificação, flexão e funções; 
Verbos – conceito, classificação, flexão; Concordância verbal; Regência verbal e nominal; Complementos verbal e nominal; 
Classes gramaticais: classificação, flexão e função (adjetivo e locução adjetiva, advérbio, artigo, conjunção, numeral); 
Vocativo. 
MATEMÁTICA 
1. Números Naturais: Conceito e representação; Sistema de numeração decimal; Operações fundamentais: conceitos e 
propriedades; Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; Potenciação; Problemas envolvendo números naturais; Divisores e 
múltiplos; Máximo divisor comum; Mínimo múltiplo comum; Problemas envolvendo divisores e múltiplos. 2. Números 
racionais: Fração conceito e representação – também na reta numérica; Ordenação no conjunto dos racionais; Números 
decimais: conceito; Problemas envolvendo números racionais. 3. Noção de estatística: Gráficos; Tabelas; Problemas 
envolvendo noções de estatística. 4. Medidas: Conceitos e unidades de medidas; Medidas de comprimento; Medidas de áreas; 
Medidas de volume; Medidas de massa; Medidas de tempo; Problemas envolvendo medidas. 5. Proporcionalidade: Razão e 
proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Problemas envolvendo proporcionalidade. 6. Geometria: Elementos e 
características dos sólidos geométricos – nomenclatura; Elementos e características das figuras planas; Problemas envolvendo 
geometria. 7. Álgebra: Problemas envolvendo equação do 1º grau; Problemas envolvendo sistemas de equação do 1º grau; 
Cálculo literal; Produtos notáveis. 
CIÊNCIAS 
1. Matéria e energia: Propriedades, estados físicos e mudanças de estados físicos da matéria. 2. O som; a eletricidade; o 
magnetismo. 3. A combustão; o calor; a luz. 4. O sol (fonte de luz e calor). 5. Noções de Astronomia. 6. O Planeta Terra: os 
ambientes e os movimentos. 7. O solo: classificação, propriedades e preservação. 8. O planeta Terra (solo e subsolo). 9. 
Poluição e contaminação do solo. 10. O ar: propriedades e composição. 11. A atmosfera; pressão e poluição atmosférica. 12. A 
água: características, composição, poluição e contaminação da água.  13. Ciclos da água na natureza. 14. Os seres vivos e o 
ambiente: Características, inter-relações e classificação dos seres vivos. 15. Os vegetais (órgãos e funções). 16. Funções 
orgânicas no homem: digestão, respiração, circulação, excreção e reprodução. 17. Os órgãos dos sentidos. 18. Saúde e 
qualidade de vida: Educação sexual. 19. Nutrição e saúde. 20. Saneamento ambiental. 21. Prevenção de doenças e acidentes. 
22. Noções de primeiros socorros. 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
1. Conceitos básicos: natureza; cultura; espaço; tempo; relações sociais. 2. Elementos da natureza (terra; ar; água; vegetais; 
animais). 3. Paisagens de Abreu e Lima e de Pernambuco (vegetação; hidrografia; relevo; clima). 4. Elementos culturais da 
casa, da escola, do bairro, de Abreu e Lima, de Pernambuco. 5. Manifestações culturais de Abreu e Lima e de Pernambuco. 6. 
Orientação espacial (relações topológicas; direções cardeais; movimentos de rotação e translação). 7. Organização e 
localização espacial da casa, da escola, do bairro, de Abreu e Lima e de Pernambuco. 8. Representação espacial da casa, da 
escola, do bairro, de Abreu e Lima e de Pernambuco. 9. Relações temporais (imediatas; presente; passado; futuro). 10. 
Ordenações temporais (dia; noite; semana; mês; ano; século; milênio). 11. Relações sociais na família, na escola, no bairro, de 
Abreu e Lima e de Pernambuco. 12. Organização econômica, social e política de Abreu e Lima e de Pernambuco. 
 

CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO E MÉDIO 
 
CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA (Para todos os Cargos de Nível Médio e Técnico) 
1. Interpretação de textos em prosa e de textos poéticos para identificar: o tema central do texto; informações ou idéias 
presentes no texto; relações de causa, tempo, fim, comparação, conclusão, adição e outras entre orações, períodos ou 
parágrafos; relações de sentido entre as palavras (sinônimos e antônimos). 2. Classes Gramaticais: adjetivo, substantivo, 
preposição, verbo e conjunção. 3. Acentuação. 4. Sinais de pontuação. 5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência verbal e 
nominal. 7. Crase.  
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA (Para todos os Cargos de Nível Médio e Técnico, exceto Técnico em 
Enfermagem) 
1. Noções do Sistema operacional Windows (Versões 98; 2000 e XP) 2. Processador de textos Word/2000. 3. Uso básico da 
Planilha Eletrônica Excel/2000. 4. Conceitos e Serviços relacionados à Internet e ao Correio Eletrônico. 5. Noções sobre vírus 
de computadores e soluções antivírus. 
 
MATEMÁTICA (Para o Cargo de Auxiliar Administrativo) 
1. Operações com números naturais, inteiros e racionais (formas fracionária e decimal). 2. Grandezas (comprimento, massa, 
tempo, área e capacidade) e respectivas unidades de medida. 3. Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e 
inversamente proporcionais (regra de três simples), juros simples e compostos. 4. Equação do 1º e 2º Graus. 5. Resolução de 
situações-problema. 
 

AGENTE DE TRÂNSITO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Legislação de trânsito em vigor (Código de Trânsito Brasileiro -seu regulamento e as resoluções do CONTRAN). 2. O 
Sistema Nacional de Trânsito (componentes, áreas de atuação e finalidade). 3. Normas Gerais de Circulação e Conduta 
(deveres e proibições).4. Os Sinais de Trânsito (regulamentares, de indicação e de advertência). 5. Os sons e os gestos dos 
agentes de trânsito e do condutor. 6. Os veículos (segurança, classificação, características, equipamentos, identificação, o 
registro e o licenciamento). 7. Os condutores de veículos (a classificação, a aprendizagem e a habilitação). 8. As infrações de 
trânsito e suas penalidades (medidas administrativas, multas, crimes de trânsito). 9. Direção defensiva e prevenção de 
acidentes.  
 

FISCAL DE OBRAS 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Leitura e interpretação de plantas de projetos de Arquitetura. 2. Serviços Preliminares de Obra (Canteiro de Obras – 
instalação, dimensionamento, racionalização, organização; 3. Movimento de terra, formas, escoramento, armação e 
concretagem; Fundações superficiais e profundas. 3. Sistema de alvenaria (Materiais constituintes: elementos de argamassa, 
concreto, cerâmico, gesso, argamassas), Alvenaria de vedação; Alvenaria estrutural; Marcação, elevação e fixação; Inovações 
tecnológicas; (Normas técnicas). 4. Sistema de Instalações (hidráulicas, sanitárias e elétricas). 5. Sistema de Coberta (Materiais 
constituintes; Estrutura da coberta; Elementos de composição, esgotamento, iluminação e ventilação da coberta; Telhamento 
(fibrocimento, cerâmica, metálico, etc.); 6. Planejamento e controle da obra (Orçamento; Levantamento quantitativo e 
qualitativo de materiais; Composição de custo unitário, parcial e total; Medições; Elaboração acompanhamento do cronograma 
físico-financeiro da obra). 7. Noções de AUTOCAD (comandos de precisão). I. Lei Nº 441/2001 – Lei de Uso e Ocupação do 
Solo. II. Lei Orgânica do Município de Abreu e Lima.  
 

TÉCNICO EM DESENHO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Elaboração de gráficos e desenhos em geral (cortes e perspectivas). 2. Conhecimento sobre o uso de escala. 3. 
Conhecimento de projetos de ajardinamento. 4. Traçados de ruas e curvas de níveis. 5. Noções de elaboração de cartazes em 
geral. 6. Símbolos gráficos para projetos de instalação elétrica. 7. Sistema de projeções (cônicas, oblíquas e ortogonais). 8. 
Instrumentos de desenhos e sua respectiva utilização. 9. Noções de AutoCad. 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): Legislação Básica do SUS 8080/90 e 8142/90. NOAS – 
Norma Operacional de Assistência à Saúde. Política Nacional de Saúde do Idoso (Portaria 1395/GM – 10/12/99) Política 
Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência (Portaria 1060/GM – 05/07/02). Programa Saúde da família. Programa 
saúde da mulher. Programa saúde de criança. Programa de saúde bucal. Programa de hipertensão. Programa de diabetes. 
Programa de controle da tuberculose. Programa de controle da hanseníase. Programa de Saúde Mental. Portaria GM 399/ 2006. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Legislação Básica do SUS 8080/90 e 8142/90. NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde. Política Nacional de 
Saúde do Idoso (Portaria 1395/GM – 10/12/99). Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência (Portaria 
1060/GM – 05/07/02). Programa Saúde da família. Programa saúde da mulher. Programa saúde de criança. Programa de saúde 
bucal. Programa de hipertensão. Programa de diabetes. Programa de controle da tuberculose. Programa de controle da 
hanseníase. Programa de Saúde Mental. Organização de Serviços de Saúde; Tipos de Serviços de Saúde. Portaria GM 399/ 
2006. 2. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem de conforto, posições 
para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais vitais, medicação, coleta de material para 
exames, técnicas de curativo, crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de Infecção 
Hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do Técnico de 
Enfermagem: Na unidade de clínica médica; Na unidade cirúrgica: pré e pós-operatório; Na unidade de Doenças Infecciosas e 
Parasitárias; Na unidade de emergência: nas situações de hemorragias, queimaduras, envenenamentos, insuficiência 
respiratória e ressuscitação cardiopulmonar; Na saúde da mulher: sinais e sintomas da gravidez e suas complicações, períodos 
clínicos do parto, sinais e sintomas do trabalho de parto, assistência ao puerpério e suas complicações, prevenção do câncer 
cérvico-uterino e mama e planejamento familiar; Na saúde da criança: assistência ao recém-nascido na sala de parto, no 
berçário e no alojamento conjunto, medidas antropométricas, aleitamento materno e fototerapia; No programa de imunização: 
conservação de vacinas, esquema básico de vacinação, vias de administração; Nas Políticas de Saúde; Na Saúde do Idoso. 
 
 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Noções de microscopia: partes do microscópio e sua utilização. 2. Vidraria de laboratório e sua utilização. 3. Matemática de 
laboratório: diluições seriadas, regra de três simples, percentual e solução molar. 4. Noções de centrifugação: princípios de 
funcionamento, posicionamento dos tubos de ensaio no rotor, precaução para retirada do material. 5. Postenciometria: 
calibração do potenciômetro e determinação do pH. 6. Espectrofotometria: absorbância, transmitância e curva de calibração. 7. 
Pesagem: operacionalização de balanças e analíticas e semi-analíticas. 8. Princípios de Biossegurança. 9. Lavagem e 
esterilização de material. 10. Punção venosa periférica: utilização do garrote, antissepsia, coleta a vácuo e com seringa. 11. 
Anticoagulantes utilizados em análise laboratorial: no exame bioquímico, hematológico e coagulograma. 12. Grupos 
sangüíneos: Determinação do fator Rh e do sistema ABO. 13. Exame parasitológico de fezes: classificação do material fecal. 
Preparo das fezes para filtração e exame de sedimentação espontânea. 14. Bacteriologia: coloração de Gram, preparo de meios 
de cultura, uso do swab para coleta de secreções (oral, nasal e vaginal). 15. Hematologia: Preparação de estiraço, coloração dos 
preparados citológicos. 16. Urinálise: coleta de urina para sumário, uso de tiras reagentes, classificação do aspecto da urina e 
determinação do volume urinário. 
 

PARA TODOS OS CARGOS DO NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Interpretação de texto. 2. Ortografia, acentuação de palavras e uso de maiúsculas e minúsculas. 3. Sistema de pontuação: 
vírgula, dois pontos, travessão, reticências, ponto final e pontos de exclamação e interrogação. 4. Flexão de gênero, número e 
grau do substantivo e do adjetivo. 5. Conjugação de verbos regulares e irregulares.  6. Conjunção. 7. Concordância verbal e 
nominal.  
MATEMÁTICA 
1. Números naturais e operações: adição, subtração, multiplicação e divisão; Resolução de situações/problemas. 2. Números 
inteiros e operações: adição, subtração, multiplicação e divisão; Resolução de situações/problemas. 3. Números racionais e 
operações: adição, subtração, multiplicação e divisão; Resolução de situações/problemas. 4. Medidas: tempo, comprimento, 
massa e capacidade. 
 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
NOÇÕES BÁSICAS DE: Unidades Elétricas, Circuitos Elétricos, Ligações Série e Paralelo, Lei de OHM, Lei de Kirchoff, 
Medidas Elétricas, Potência Elétrica, Energia, Dispositivo de Comando e Proteção (baixa tensão), Máquina Elétrica, 
Equipamentos Elétricos, Condutores Elétricos, Isoladores Elétricos e Aterramento. Noções de Segurança do Trabalho: 
acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de Segurança: conceito e equipamentos. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA RECURSO 

 

CARGO Nº de Inscrição 

NOME 

REQUERIMENTO 
À Comissão de Concursos 

Como candidato ao Cargo de _________________________________, do Concurso Público da Prefeitura 

Municipal de Abreu e Lima, solicito revisão do gabarito da Prova Escrita de Conhecimentos, conforme as 

especificações abaixo.  

_____/_______/_______ 
                _________________________________ 

Assinatura do Candidato 

ATENÇÃO 

1. Deverá ser preenchido um formulário para cada componente da Prova. (Ex. Língua 
Portuguesa, Informática, Conhecimentos Específicos, etc.) 

2. Indicar o componente da prova, o número da questão, a alternativa objeto do recurso, o 
gabarito preliminar divulgado e a resposta do candidato.  

Protocolo 

 

 

 

 

Componente da prova 
 
 
 

Número da questão [               ] 
Gabarito divulgado [                ] 
Resposta do candidato [          ] 

Argumentação do Candidato 

 

 

 

 

 

Componente da prova 
 
 
 
 

 

Número da questão [               ] 

Gabarito divulgado [                ] 

Resposta do candidato [          ] 

 

Argumentação do Candidato 

 

 

 

 

 

 


