
 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Codó 

CNPJ n.º 06.104.863/0001-95 

Fls. 20 

ANEXO I 
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS, REQUISITOS, JORNADA DE TRABALHO, 

VENCIMENTOS E NÚMERO DE VAGAS 
 

1. NÍVEL SUPERIOR 
VAGA(1) 

CÓD CARGO REQUISITOS 
JORNADA 

DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) TOTAL RESERVADAS 

A DEFICIENTES

301  Analista de Sistemas 

 Curso Superior de Tecnologia 
ou 

 Bacharelado em Ciência da 
     Computação ou 
 Bacharelado em Sistema de 

     Informação ou 
 Bacharelado em Análise de 

Sistemas 

40 horas R$ 1.000,00 2 1 

302  Assistente Social 
 Graduação em Serviço Social e
 Registro no Órgão de Classe 

40 horas R$ 1.000,00 4 1 

303  Bioquímico 
 Graduação em Bioquímica e  
 Registro no Órgão de Classe 

40 horas R$ 1.000,00 3 1 

304  Educador Físico  Bacharelado ou Licenciatura 
em Educação Física 40 horas R$ 1.000,00 1 - 

305  Enfermeiro 
 Graduação em Enfermagem e 
 Registro no Órgão de Classe 

40 horas R$ 1.000,00 30 2 

306  Engenheiro 
Agrônomo 

 Graduação em Engenharia 
Agronômica e 

 Registro no Órgão de Classe 
40 horas R$ 1.000,00 2 1 

307  Engenheiro Civil 
 Graduação em Engenharia Civil 

e 
 Registro no Órgão de Classe 

40 horas R$ 1.000,00 2 1 

308  Farmacêutico 
 Graduação em Farmácia e 
 Registro no Órgão de Classe 

40 horas R$ 1.000,00 3 1 

309  Fisioterapeuta 
 Graduação em Fisioterapia e 
 Registro no Órgão de Classe  

40 horas R$ 1.000,00 2 1 

310  Fonoaudiólogo 
 Graduação em Fonoaudiologia 

e 
 Registro no Órgão de Classe 

40 horas R$ 1.000,00 2 1 

311  Médico – Clínico 
Geral 

 Graduação em Medicina e 
 Registro no Órgão de Classe e 
 Residência Médica completa 

em Clinica Médica em 
instituição reconhecida pelo 

     CRM/MEC. 

40 horas R$ 1.000,00 20 1 

NOTAS: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% serão reservadas para portadores de deficiência, na forma do Decreto n.º 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações (Ver Item 3 do Edital). 
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1. NÍVEL SUPERIOR 
VAGA(1) 

CÓD CARGO REQUISITOS 
JORNADA 

DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) TOTAL RESERVADAS 

A DEFICIENTES

312  Médico Radiologista  

 Graduação em Medicina e 
 Registro no Órgão de Classe e 
 Residência Médica completa 

em instituição reconhecida pelo 
CNRM/MEC  

40 horas R$ 1.000,00 2 1 

313  Médico Veterinário 
 Graduação em Medicina 

Veterinária e 
 Registro no Órgão de Classe 

40 horas R$ 1.000,00 2 1 

314  Nutricionista 
 Graduação em Nutrição e 
 Registro no Órgão de Classe 

40 horas R$ 1.000,00 2 1 

315  Odontólogo 
 Graduação em Odontologia e 
 Registro no Órgão de Classe 

40 horas R$ 1.000,00 6 1 

316 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Artes – Zona 
Urbana 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Artes 25 horas R$ 774,84 16 1 

317 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Ciências – 
Zona Urbana 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Ciências 25 horas R$ 774,84 18 1 

318 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Educação 
Física - Zona Urbana 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Educação Física 25 horas R$ 774,84 8 1 

319 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Geografia - 
Zona Urbana 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Geografia 25 horas R$ 774,84 6 1 

320 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – História - 
Zona Urbana 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em História 25 horas R$ 774,84 10 1 

321 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Inglês - Zona 
Urbana 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Letras – Inglês 25 horas R$ 774,84 6 1 

322 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Matemática - 
Zona Urbana 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Matemática 25 horas R$ 774,84 11 1 

323 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Português - 
Zona Urbana 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Letras – Português 25 horas R$ 774,84 29 1 

324 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Religião - 
Zona Urbana 

 Graduação em Licenciatura 
Plena Religião ou 

 Licenciatura em qualquer área 
mais Curso de Extensão de 
Educação Superior em Ensino 
Religioso 

25 horas R$ 774,84 7 1 

325 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Artes – Zona 
Rural 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Artes 25 horas R$ 774,84 10 1 

NOTAS: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% serão reservadas para portadores de deficiência, na forma do Decreto n.º 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações (Ver Item 3 do Edital). 
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1. NÍVEL SUPERIOR 
VAGA(1) 

CÓD CARGO REQUISITOS 
JORNADA 

DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) TOTAL RESERVADAS 

A DEFICIENTES

326 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Ciências – 
Zona Rural 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Ciências 25 horas R$ 774,84 15 1 

327 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Educação 
Física - Zona Rural 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Educação Física 25 horas R$ 774,84 10 1 

328 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Geografia - 
Zona Rural 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Geografia 25 horas R$ 774,84 15 1 

329 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – História - 
Zona Rural 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em História 25 horas R$ 774,84 15 1 

330 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Inglês - Zona 
Rural 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Letras – Inglês 25 horas R$ 774,84 10 1 

331 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Matemática - 
Zona Rural 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Matemática 25 horas R$ 774,84 22 1 

332 
 Professor 5ª a 8ª 

Série – Português - 
Zona Rural 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Letras – Português 25 horas R$ 774,84 22 1 

333  Psicólogo 
 Graduação em Psicologia e 
 Registro no Órgão de Classe 

40 horas R$ 1.000,00 3 1 

334  Supervisor Escolar 

 Graduação em Pedagogia com 
     habilitação em Supervisão ou 
 Graduação em Licenciatura 

Plena mais Especialização em 
Supervisão Educacional 

40 horas R$ 791,53 27 2 

335  Terapeuta 
Ocupacional 

 Graduação em Terapia 
Ocupacional e 

 Registro no Órgão de Classe 
40 horas R$ 1.000,00 2 1 

NOTAS: 
 (1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% serão reservadas para portadores de deficiência, na forma do Decreto n.º 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações (Ver Item 3 do Edital). 

 
 
2. NÍVEL MÉDIO 

VAGA(1) 
CÓD CARGO REQUISITOS JORNADA DE 

TRABALHO 
VENCIMENTO 

(RS) TOTAL RESERVADAS 
A DEFICIENTES

201  Agente Municipal de 
Trânsito    Ensino Médio Completo 40 horas R$ 465,00 13 1 

202  Agente Social  Ensino Médio Completo 40 horas R$ 513,37 5 1 
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2. NÍVEL MÉDIO 

VAGA(1) 
CÓD CARGO REQUISITOS JORNADA DE 

TRABALHO 
VENCIMENTO 

(RS) TOTAL RESERVADAS 
A DEFICIENTES

203  Assistente de 
Administração  Ensino Médio Completo 40 horas R$ 555,67 30 2 

204  Educador de Saúde  Ensino Médio Completo 40 horas R$ 555,67 4 1 

205  Fiscal de 
Abastecimento  Ensino Médio Completo 40 horas R$ 513,37 5 1 

206  Guarda Municipal  Ensino Médio Completo 40 horas R$ 660,00 20 1 

207  Professor 1ª a 4ª 
Série 

 Curso Normal de Nível Médio 
ou 

 Curso Normal de Nível 
     Superior ou 
 Licenciatura Plena em 

Magistério das Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental ou 

 Graduação em Licenciatura 
Plena em Pedagogia 

25 horas R$ 516,53 70 4 

208  Técnico Agrícola 
 Ensino Médio Completo e 
 Curso de Técnico Agrícola e 
 Registro no Órgão de Classe 

40 horas R$ 660,00 7 1 

209  Técnico em 
Edificação 

 Ensino Médio Completo e 
 Curso de Técnico em 

Edificações e 
 Registro no Órgão de Classe 

40 horas R$ 660,00 4 1 

210  Técnico em 
Enfermagem 

 Ensino Médio Completo e 
 Curso Técnico em 

Enfermagem e 
 Registro no Órgão de 

     Classe 

40 horas R$ 660,00 100 5 

211  Técnico em 
Informática 

 Ensino Médio Completo e 
 Curso Técnico em Informática 

40 horas R$ 660,00 4 1 

212  Técnico em 
Radiologia 

 Ensino Médio Completo e 
 Curso de Técnico em 

Radiologia 
40 horas R$ 660,00 4 1 

NOTAS: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% serão reservadas para portadores de deficiência, na forma do Decreto n.º 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações (Ver Item 3 do Edital). 
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ANEXO II 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 

 
1. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
1.1.   Analista de Sistemas 

Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades do 
sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, 
especificando programas, codificando aplicativos. Administrar o ambiente informatizado, prestando 
suporte técnico. Estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes 
informatizados. Pesquisar tecnologias em informação. Definir infra-estrutura de hardware, software 
e rede, e implantar sistemas. Identificar e corrigir as falhas no sistema. Executar outras atribuições 
afins. 

 
1.2.   Assistente Social 

Planejar, organizar, administrar a execução de benefícios e serviços sociais. Participar do 
planejamento e gestão das políticas sociais. Coordenar a execução de programas, projetos e 
serviços sociais desenvolvidos pela Municipalidade. Elaborar campanhas de prevenção na área da 
assistência social, em articulação com as áreas de saúde, educação, habitação, saneamento 
básico, meio ambiente, trabalho e renda. Elaborar e executar projetos comunitários para 
atendimento de demandas especificas de idoso, mulheres e associações comunitárias entre outros 
segmentos. Compor e participar de equipes multi-disciplinares para a elaboração, coordenação e 
execução de programas, projetos e serviços nas áreas de saúde, educação, assistência social, 
habitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda entre outros. Desenvolver e 
participar, junto com profissionais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de 
assistência e apoio a grupos específicos de pessoas. Participar da elaboração, coordenação e 
execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene, saneamento, educação 
e assistência social. Coordenar e realizar levantamento de dados para identificar e conhecer os 
indicadores sociais, promovendo o diagnóstico social do Município. Desenvolver ações educativas 
e sócio educativas nas unidades de saúde, unidades de educação e unidades de assistência 
social, visando a busca de solução de problemas identificados pelo diagnóstico social. Realizar 
entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios e benefícios, e de 
emissão de laudos técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às necessidades sociais. 
Organizar e manter atualizadas as referências sobre as características socioeconômicas dos 
usuários nas unidades de assistência social da Prefeitura. Promover o atendimento ao usuário da 
assistência social em Rede de Proteção e Inclusão Social, com vistas ao atendimento integral. 
Realizar visita domiciliar (V.D.) sempre que se faca necessário, visando dotar uma ampla visão da 
realidade bio-psico-social à qual está inserido o indivíduo. Motivar a comunidade a participar das 
atividades, dos programas e projetos desenvolvidos pela Prefeitura. Coordenar, executar ou 
supervisionar a realização de programas e serviços sócio-assistencial, desenvolvendo atividades 
de caráter educativo ou recreativo para proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e 
familiar dos usuários das políticas públicas. Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e 
psicossomáticas, identificando e atuando na remoção dos fatos psicossociais e econômicos que 
interferem na qualidade de vida e no exercício da cidadania do indivíduo. Orientar os usuários 
inclusive aqueles com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional e social por 
diminuição da capacidade de trabalho, orientando-o sobre suas relações empregatícias. Estudar e 
propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambientais e sociais do trabalho. Apoiar a 
área de Defesa Civil da Prefeitura no planejamento das ações em situações de calamidade e 
emergência. Prestar orientação social, realizar visitas, identificar recursos e meios de acesso para 
atendimento ou defesa de direitos junto a indivíduos, grupos e segmentos populacionais. Realizar 
visitas domiciliares para constatar a situação do servidor afastado por invalidez ou afastado por 
motivo de doença. Elaborar, coordenar e executar programas e projetos de reabilitação 
comunitária para pessoas com deficiência. Divulgar as políticas sociais utilizando os meios de 
comunicação, participando de eventos e elaborando material educativo. Formular projetos para 
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captação de recursos. Articular com outras unidades da Prefeitura, com entidades governamentais 
e não governamentais, com universidades e outras instituições, a formação de parcerias para o 
desenvolvimento de ações voltadas para a comunidade. Representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal de Educação, em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais 
Secretarias Municipais e em outros eventos. Realizar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 

1.3.   Bioquímico 
Supervisionar, planejar, programar, coordenar e executar atividades especializadas relacionadas 
às pesquisas e exames bacteriológicos, observando a natureza e as características de bactérias e 
outros organismos. 

 
1.4. Educador Físico 

Planejar, registrar e ministrar aulas e atividades de Educação Física tendo em vista resultados 
terapêuticos para benefícios de programas municipais de atenção psicossocial. Desenvolver em 
articulação com equipe multidisciplinar, reuniões de família e atendimentos individual ou grupal 
visando o desenvolvimento, condicionamento e aprendizagem física/motora e reinserção social 
desses beneficiários. 

 
1.5.   Enfermeiro 

Realizar atividades inerentes ao cargo de Enfermeiro de acordo com o Decreto n º 94.406 de 
08.06.87 que regulamenta a Lei n º 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da 
enfermagem e dá outras providências. Prestar assistência aos usuários nas instalações 
hospitalares, realizando consultas, procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações. 
Coordenar e auditar serviços de enfermagem. Implementar ações para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde dos pacientes. Supervisionar, planejar, coordenar e executar trabalhos 
relacionados com a saúde através de intervenções individuais, familiares ou coletivas. Coordenar, 
supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação 
dentro da Unidade Hospitalar. Supervisionar residentes e estagiários. 
 

1.6.    Engenheiro Agrônomo 
Prestar assessoramento às pessoas interessadas na produção de alimentos, orientando quanto à 
utilização de técnicas adequadas e modernas que venham a proporcionar menor impacto na 
saúde e no ambiente, bem como para viabilizar e garantir-lhes a produção e a manutenção do 
processo produtivo. Emitir laudos técnicos sobre a derrubada e poda de árvores em vias públicas, 
praças, parques e jardins, dentre outros, a fim de garantir a preservação ambiental do Município e 
a segurança da população. Vistoriar e emitir parecer sobre lavouras e hortas localizadas no 
Município a fim de verificar se a dosagem utilizada de agrotóxicos não é prejudicial ao ser humano. 
Fiscalizar empresas controladoras de pragas urbanas. Executar outras atribuições afins. 

 
1.7.    Engenheiro Civil 

Avaliar as condições requeridas para obras, estudando o projeto e examinando as características 
do terreno disponível para a construção. Elaborar o projeto da construção, preparando plantas e 
especificações da obra, indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra 
necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo aos superiores 
imediatos para a aprovação. Elaborar, dirigir, acompanhar e executar projetos de engenharia civil 
relativos a vias urbanas, obras de pavimentação em geral e drenagem. Realizar a análise de 
bacias hidrográficas, consultando plantas cartográficas, efetuando cálculos de vazão e diâmetro 
das tubulações, para solucionar e prevenir a ocorrência de alagamentos em determinadas regiões 
do Município. Participar do Plano Diretor, analisando as propostas populares e leis relativas ao 
planejamento e desenvolvimento urbano. Participar dos processos de licitação de obras. 
Acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo de terceiros, atestando o 
cumprimento das especificações técnicas determinadas e declarando o fiel cumprimento do 
contrato. Executar outras atribuições afins. 
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1.8.    Farmacêutico 

Planejar aquisição, armazenamento, controle de qualidade (prazo de validade, embalagem, 
modificação no espaço físico etc.), estoque, distribuição e dispensação de medicamentos. Prestar 
orientações ao paciente quanto ao uso de medicamentos. Prestar assistência farmacêutica básica. 
Promover a vigilância sanitária. Assessorar a equipe de saúde nas questões referentes a 
medicamentos, anti-sépticos, esterilizantes, detergentes e similares. Atuar no planejamento e na 
administração da farmácia hospitalar. Participar de comissões e programas que visem a promoção 
da saúde comunitária. 

 
1.9.  Fisioterapeuta 

Realizar atividades inerentes ao cargo de Fisioterapeuta. Prestar assistência aos usuários nas 
instalações hospitalares, realizando consultas, procedimentos de maior complexidade e 
prescrevendo ações. Coordenar e auditar serviços de fisioterapia. Implementar ações para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde dos pacientes. Realizar pesquisas. Supervisionar, 
planejar, coordenar e executar trabalhos relacionados com a saúde através de intervenções 
individuais, familiares ou coletivas. Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua 
especialidade ou área de atuação dentro da Unidade Hospitalar. Supervisionar residentes e 
estagiários. 

 
1.10.  Fonoaudiólogo 

Planejar, organizar, orientar, supervisionar e avaliar a assistência prestada em fonoaudiologia. 
Observar a clientela no que se refere ao desenvolvimento de linguagem oral, escrita, voz, fala, 
articulação e audição. Realizar triagem, avaliação, orientação acompanhamento fonoaudiológico, 
no que se refere a linguagem oral, escrita, fala, voz, articulação e audição. Realizar avaliação 
audiológica. Realizar terapia fonoaudiológica individual ou em grupo conforme indicação. 
Desenvolver ou assessorar oficinas terapêuticas com enfoque na área de fonoaudiologia. Solicitar, 
durante consulta fonoaudiológica a realização de exames complementares. Propiciar a 
complementação do atendimento, sempre que necessário, por meio de encaminhamento a outros 
profissionais ou modalidades de atendimento, disponíveis na comunidade. Realizar assessoria 
fonoaudiológica a profissionais de saúde e educação. Desenvolver atividades educativas de 
promoção de saúde individual e coletiva, enfocando o desenvolvimento de linguagem oral, escrita, 
voz, fala, articulação e audição. Realizar visitas a pacientes em hospitais, escolas, domicílios, 
sempre que necessário. Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, 
empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo de dicção, 
empostação de voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. Avaliar 
as deficiências do paciente realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e 
outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico. Promover a 
reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais. Prestar orientações aos pais de 
crianças que apresentem fissuras quanto a forma adequada de alimentação. Selecionar e indicar 
aparelhos de ampliação sonora individuais – próteses auditivas. Habilitar e reabilitar indivíduos 
portadores de deficiência auditiva. Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade 
de reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico. Trabalhar 
em parceria com escolas, hospitais, e outras equipes multidisciplinares, estudando casos e 
contribuindo na sua área de atuação, preventiva e corretivamente. Conhecer e ensinar, entre 
outras atividades, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS aos portadores de deficiência auditiva. 
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 
1.11.  Médico – Clínico Geral 

Realizar, no âmbito da sua especialidade, atividades ambulatoriais e hospitalares, nos níveis 
primário, secundário e terciário, visando a proteção, promoção e recuperação da saúde individual 
e coletiva; colaborar na investigação epidemiológica; participar do planejamento, execução e 
avaliação de planos, projetos e programas, pesquisas e diagnósticos do setor de saúde; participar 
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dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal que atua no campo da assistência médico-
hospitalar. 
 

1.12.  Médico Radiologista 
Realizar, no âmbito da sua especialidade, atividades ambulatoriais e hospitalares, nos níveis 
primário, secundário e terciário, visando a proteção, promoção e recuperação da saúde individual 
e coletiva; colaborar na investigação epidemiológica; participar do planejamento, execução e 
avaliação de planos, projetos e programas, pesquisas e diagnósticos do setor de saúde; participar 
dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal que atua no campo da assistência médico-
hospitalar. 

 
1.13.  Médico Veterinário 

Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção, 
aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando 
conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando outros 
métodos para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de alimentos, 
desenvolvimento das doenças dos animais, analisando resultados de testes e observando o efeito 
de medicamentos, para estabelecer métodos eficazes para o seu tratamento. 

 
1.14.  Nutricionista 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, organizar, 
administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; 
implementar e participar de programas de educação nutricional; Acompanhar, participar e executar 
avaliação periódica do estado nutricional dos internos do hospital, realizando atendimento clínico e 
exames; efetuar encaminhamento e prescrever tratamentos quando necessário, bem como 
implantar padrões higiênico-sanitários e métodos de controle de qualidade de alimentos, além de 
realizar inspeções periódicas, de acordo com a legislação vigente. 
 

1.15.  Odontólogo 
Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos 
ou cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal; participar do planejamento, execução e 
avaliação de planos, projetos e programas, pesquisas e diagnósticos do setor de saúde; participar 
dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal que atua no campo da assistência 
odontológica. 

 
1.16. Professor 5ª a 8ª Série (Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, 

Matemática, Português e Religião) 
Elaborar e executar o planejamento de ensino previamente elaborado de aulas de comunicação e 
expressão no ensino fundamental de 5ª a 8ª séries, transmitindo os conteúdos teórico-práticos 
pertinentes. Participar de reuniões pedagógicas no órgão municipal de ensino, discutindo os 
programas e métodos a serem adotados ou reformados. Participar de reuniões de pais e mestres. 
Elaborar e executar projetos de pesquisa sobre o ensino municipal. Usar material didático como 
suporte pedagógico, selecionando ou confeccionando-o de conformidade com os conteúdos a 
serem trabalhados, motivando-os, ainda, para atuarem nas mais diversas áreas. Promover e 
organizar trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, vocacional ou recreativo, para 
promover a socialização e a formação integral dos alunos. Elaborar relatórios. Promover e 
organizar trabalhos complementares, incentivando o funcionamento de bibliotecas ou 
organizações similares e orientando as atividades, para estimular o gosto pela leitura e concorrer 
para a formação integral dos alunos. Aplicar e corrigir trabalhos. Observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho. Desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos. 
Promover o processo de ensino / aprendizagem. Participar da avaliação do rendimento escolar. 
Atender às dificuldades de aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos portadores de deficiência. 
Participar de atividades escolares que envolvam a comunidade. Promover a participação dos pais 



 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Codó 

CNPJ n.º 06.104.863/0001-95 
 

Fls.  28

e responsáveis pelos alunos sobre o processo de aprendizagem. Participar de programas de 
avaliação escolar e institucional. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem designadas. 

 
1.17. Psicólogo 

Analisar e avaliar mecanismos de comportamento humano, aplicando técnicas como teste para a 
determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, possibilitando 
orientação, seleção e treinamento no campo profissional. Realizar terapias clínicas e outras 
atividades correlatas no âmbito administração municipal. 

 
1.18. Supervisor Escolar 

Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas atividades profissionais, assessorando-o 
técnica e pedagogicamente, para incentivar-lhe a criatividade o espírito de equipe e a busca do 
aperfeiçoamento. Orientar estudos para definição das causas de evasão e repetência, reavaliando 
metas e propostas de ação, para minimizar as causas. Estimular, registrar, analisar e divulgar 
experiências educacionais vivenciadas nas escolas, propiciando seu conhecimento pela 
sociedade. Avaliar o processo ensino-aprendizagem, em colaboração com professores e demais 
especialistas da escola, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do 
ensino. Participar da elaboração do projeto pedagógico da escola. 
 

1.19. Terapeuta Ocupacional 
Preparar e executar os programas ocupacionais destinados a pacientes internados em hospitais 
ou outras instituições, baseando-se nos casos a serem tratados, para propiciar a esses pacientes 
uma terapêutica que possa desenvolver e aproveitar seu interesse por determinados trabalhos. 
Planejar e desenvolver trabalhos individuais ou em pequenos grupos, tais como: trabalhos 
criativos, manuais, de mecanografia, horticultura e outros, para possibilitar a redução ou cura das 
deficiências do paciente bem como desenvolver as capacidades remanescentes e melhorar seu 
estado bio-psico-social. Orientar e supervisionar a execução de trabalhos terapêuticos, 
supervisionando os pacientes na execução das tarefas prescritas, para ajudar o desenvolvimento 
dos programas e propiciar a reabilitação do mesmo. Articular-se com profissionais de serviço 
social, psicologia e outros, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a 
grupos específicos de pessoas. Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e 
empregando técnicas terapêuticas adequadas, para contribuir no processo de tratamento. 
Orientar, individualmente ou em grupo, os familiares dos pacientes, preparando-os 
adequadamente para as situações resultantes de enfermidades. Reunir informações a respeito de 
pacientes, levantando dados para fornecer subsídios para diagnósticos e tratamento de 
enfermidades. Assistir ao servidor e aos usuários da assistência social, com problemas referentes 
à readaptação ou reabilitação profissional por diminuição da capacidade de trabalho e/ou 
dificuldades de convivência social. Entrar em contato com unidades de serviços da rede de saúde, 
quando necessário. Encaminhar as pessoas atendidas para atividades culturais, sociais, 
artesanais na comunidade. Realizar visita domiciliar. Planejar e desenvolver atividades de 
educação em saúde nos programas de humanização dos serviços de saúde. Desempenhar outras 
atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 

 
2.  CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
2.1. Agente Municipal de Trânsito  

Dirigir o trânsito guiando-se pela sinalização do semáforo; observar a atuação dos motoristas em 
trânsito; fiscalizar, autuar e aplicar penalidades administrativas aos motoristas e pedestres por 
infração às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro; efetuar desvios de tráfego em 
casos de acidentes ou outras perturbações; orientar transeuntes, motoristas e passageiros na 
prestação de primeiros socorros; atender a casos de acidentes. Verificar as condições do trânsito, 
examinando o estado de conservação dos semáforos, cruzamentos, faixas de pedestres e locais 
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de estacionamento proibido para solicitar conserto e tomar outras medidas adequadas a cada 
caso. 
 

2.2. Agente Social 
Realizar tarefas e atribuições auxiliares nas áreas da assistência social; realizar visitas 
domiciliares, entrevistas e reuniões comunitárias visando a inclusão das comunidades em 
programas sociais; coletar dados, cadastrar beneficiários e operar programas informatizados 
relacionados à sua área de atuação; trabalhar em conjunto com agentes de órgãos públicos ou 
privados na divulgação de programas, especialmente nas áreas de assistência social, educação, 
saúde, saneamento, higiene e meio ambiente sempre procurando promover o bem estar social; 
desempenhar outras atividades correlatas à sua função. 
 

2.3.   Assistente de Administração 
Atender o público interno e externo, prestando informações simples, anotando recados, recebendo 
correspondências e efetuando encaminhamentos. Receber, registrar e encaminhar o público ao 
destino solicitado. Atender o público, informando sobre tributos, processos e outros assuntos 
relacionados com seu trabalho. Informar requerimentos de imóveis relativos a construção, 
demolição, legalização e outros. Duplicar documentos diversos, operando máquinas próprias, 
ligando-a e desligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias. Atender 
às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer informações. 
Digitar textos, documentos, tabelas e outros originais. Operar microcomputadores, utilizando 
programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como 
consultar registros. Arquivar processos, leis, publicações, atos normativos e documentos diversos 
de interesse da unidade administrativa, segundo normas preestabelecidas. Receber, conferir e 
registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes a protocolo. 
Preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais. 
Auxiliar na coleta de dados relativos a tributos, realizando pesquisas de campo, para possibilitar a 
atualização dos mesmos. Auxiliar nos cálculos simples de áreas, para a cobrança de tributos, bem 
como cálculos de acréscimos por atraso no programa dos mesmos. Repor os materiais em local 
determinado, arrumando-os adequadamente, para facilitar o seu manejo, preservar a ordem do 
local e conservar o produto bem como fazer o inventário de materiais. Receber e atender ao 
público em geral nas diversas unidades de saúde e de assistência social do Município. Informar os 
horários de atendimento, agendar consultas e atendimento profissionais, pessoalmente ou por 
telefone. Controlar fichários e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes e/ou 
usuários da assistência social. Auxiliar a realização de matrículas de alunos e de cadastros dos 
usuários da assistência social. Organizar a documentação de alunos, sob supervisão. Executar 
outras atividades afins. 

 
2.4.   Educador de Saúde 

Desenvolver atividades que proporcionem à comunidade conhecimento sobre programas de saúde 
e combate a doenças; organizar, divulgar e realizar reuniões comunitárias, atividades culturais e 
mutirões, visando promover a saúde; realizar visitas domiciliares, entrevistas, coletar dados, e 
operar programas informatizados relacionados à sua área de atuação; trabalhar em conjunto com 
os agentes comunitários, supervisores e coordenadores de programas municipais; trabalhar em 
conjunto com agentes de órgãos públicos ou privados na divulgação de programas, especialmente 
nas áreas de assistência social, educação, saúde, saneamento, higiene e meio ambiente visando 
promover a educação em saúde; desempenhar outras atividades correlatas à sua função. 

 
2.5.   Fiscal de Abastecimento 

Coordenar, organizar, dirigir e executar tarefas pertinentes ao desenvolvimento das atividades de 
fiscalização. Controlar carga e descarga de veículos. Orientar comerciantes (direitos e deveres no 
uso de box do mercado, normas para manutenção do ambiente higienizado e limpo). 
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2.6.   Guarda Municipal 
Executar as tarefas relativas ao patrulhamento e proteção nas vias, logradouros públicos 
municipais em geral, executar ronda nas escolas, repartições, praças e parques, zelar pela 
segurança dos servidores, pessoas e bens municipais, policiar eventos municipais, bem como 
realizar outras operações de apoio conforme solicitações e, a partir de orientações recebidas dos 
superiores, realizar trabalhos de orientação e patrulhamento de trânsito. 

 
2.7. Professor 1ª a 4ª Série 

Elaborar e executar o planejamento de ensino, ministrar aulas das matérias que compõem as 
áreas de ensino de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. Usar material didático como suporte 
pedagógico, selecionando-os e confeccionando-os de conformidade com os conteúdos a serem 
trabalhados. Aplicar e corrigir trabalhos. Participar de reuniões pedagógicas no órgão municipal de 
ensino, discutindo os programas e métodos a serem adotados ou reformados. Participar de 
reuniões de pais e mestres. Ajudar nas comemorações cívicas. Observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho. Desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos. 
Promover o processo de ensino / aprendizagem. Participar da avaliação do rendimento escolar. 
Atender às dificuldades de aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos portadores de deficiência. 
Participar de atividades escolares que envolvam a comunidade. Elaborar relatórios. Promover a 
participação dos pais e responsáveis pelos alunos sobre o processo de aprendizagem. Elaborar e 
executar projetos de pesquisa sobre o ensino municipal. Participar de programas de avaliação 
escolar e institucional. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem designadas. 

 
2.8. Técnico Agrícola 

Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente os produtores sobre produção 
agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade; executar projetos 
agropecuários em suas diversas etapas; planejar atividades agropecuárias, verificando viabilidade 
econômica, condições edafoclimáticas e infra-estrutura; promover organização, extensão e 
capacitação rural; fiscalizar produção agropecuária; desenvolver tecnologias adaptadas à 
produção agropecuária; disseminar produção orgânica. 
 

2.9. Técnico em Edificação 
Realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos; desenvolver projetos de edificações sob 
supervisão de um engenheiro civil; planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos para 
projetos; supervisionar a execução de serviços de engenharia civil, treinar mão-de-obra e realizar o 
controle tecnológico de materiais e do solo; assessorar atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
2.10. Técnico em Enfermagem 

Realizar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem de acordo com o Decreto n º 
94.406 de 08.06.87 que regulamenta a Lei n º 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da 
enfermagem e dá outras providências. Desempenhar atividades técnicas de enfermagem nas 
diferentes áreas do Hospital. Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de 
enfermeiro. Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e 
elaborar relatórios. Comunicar-se com pacientes, familiares e com as equipes de saúde. Executar 
atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro do hospital. Auxiliar a enfermagem no 
planejamento e execução dos procedimentos de atenção ao paciente dentro da Unidade 
Hospitalar, cumprindo rotinas que possibilitem a proteção e recuperação da saúde individual ou 
coletiva. 

 
2.11.  Técnico em Informática 

Auxiliar na execução dos serviços de instalação, manutenção e configuração de equipamentos de 
informática e programas de computador, sempre sob supervisão de responsável, cumprindo 
rotinas que possibilitem a proteção e conservação dos equipamentos, cabeamento, sistemas e 
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dados. Organizar o ambiente de trabalho, em conformidade às boas práticas, normas e 
procedimentos. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos. 

 
2.12.  Técnico em Radiologia 

Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia. Operar aparelhos médicos e 
odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais, como recurso auxiliar ao diagnóstico e 
terapia. Preparar pacientes e realizar exames de radioterapia. Prestar atendimento aos pacientes 
fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de 
biossegurança e código de conduta. Registrar e trocar informações com a equipe e com os 
pacientes. 
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ANEXO III 

DEMONSTRATIVO DAS MODALIDADES DE PROVA, NÚMERO DE QUESTÕES E TOTAL 
DE PONTOS 

 
1. NÍVEL SUPERIOR 

CARGO MODALIDADE DE PROVA QTD. 
QUESTÕES 

TOTAL 
DE PONTOS 

1. Professor 5ª a 8ª Série (Artes, Ciências, 
Educação Física, Geografia, História, 
Inglês, Matemática, Português e 
Religião) 

 

1. PROVA DE CONHECIMENTOS: 
1.1. Língua Portuguesa 
1.2. Noções de Informática 
1.3. Fundamentos da Educação 
1.4. Conhecimentos Específicos 
 
2. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: 

40 
10 
05 
10 
15 
 

--- 

100,0 
25,0 
12,5 
25,0 
37,5 

 
20,0 

1. Supervisor Escolar 

1. PROVA DE CONHECIMENTOS: 
1.1. Língua Portuguesa 
1.2. Noções de Informática 
1.3. Fundamentos da Educação 
1.4. Conhecimentos Específicos 
 

40 
10 
05 
10 
15 
 

100,0 
25,0 
12,5 
25,0 
37,5 

 

 
1. Analista de Sistemas 
2. Assistente Social 
3. Bioquímico 
4. Educador Físico 
5. Enfermeiro 
6. Engenheiro Agrônomo 
7. Engenheiro Civil 
8. Farmacêutico 
9. Fisioterapeuta 
10. Fonoaudiólogo 
11. Médico – Clínico Geral 
12. Médico Radiologista 
13. Médico Veterinário 
14. Nutricionista 
15. Odontólogo 
16. Psicólogo 
17. Terapeuta Ocupacional 
 

1. PROVA DE CONHECIMENTOS: 
1.1. Língua Portuguesa 
1.2. Noções de Informática 
1.3. Conhecimentos Específicos 
 

 
40 
15 
05 
20 
 
 

 
100,0 
37,5 
12,5 
50,0 
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2. NÍVEL MÉDIO 
CARGO MODALIDADE DE PROVA QTD. 

QUESTÕES 
TOTAL 

DE PONTOS 
 
1. Agente Social 
2. Assistente de Administração 
3. Educador de Saúde 
4. Fiscal de Abastecimento 
5. Técnico Agrícola 
6. Técnico em Edificação 
7. Técnico em Enfermagem 
8. Técnico em Radiologia 
 

1. PROVA DE CONHECIMENTOS: 
1.1. Língua Portuguesa 
1.2. Matemática 
1.3. Noções de Informática 
1.4. Conhecimentos Específicos 

40 
10 
10 
05 
15 

100,0 
25,0 
25,0 
12,5 
37,5 

1. Agente Municipal de Trânsito  
2. Guarda Municipal 

 
1. PROVA DE CONHECIMENTOS: 
1.1. Língua Portuguesa 
1.2. Matemática 
1.3. Noções de Informática 
1.4. Conhecimentos Específicos 
 
2.       AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 
3.      TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 
4.     CURSO DE FORMAÇÃO 
 

40 
10 
10 
05 
15 
 

--- 
 

--- 
 

--- 

 
100 
25,0 
25,0 
12,5 
37,5 

 
--- 
 

--- 
 

--- 
 

1. Técnico em Informática 

 
1. PROVA DE CONHECIMENTOS: 
1.1. Língua Portuguesa 
1.2. Matemática 
1.3. Noções de Informática 
1.4. Conhecimentos Específicos 
 
2.       PROVA PRÁTICA 
 

40 
10 
10 
05 
15 
 

--- 

100,0 
25,0 
25,0 
12,5 
37,5 

 
20,0 

4. Professor 1ª a 4ª Série 

1. PROVA DE CONHECIMENTOS: 
1.1. Língua Portuguesa 
1.2. Matemática 
1.3. Fundamentos da Educação 
1.4. Conhecimentos Específicos 
 
2. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: 

40 
10 
05 
10 
15 
 

--- 

100,0 
25,0 
12,5 
25,0 
37,5 

 
20,0 
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ANEXO IV 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS 
 
1. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: PROFESSOR 5ª A 8ª SÉRIE (Artes, Ciências, Educação 

Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Religião) e SUPERVISOR 
ESCOLAR 
 

1.1. PROVA DE CONHECIMENTOS 
1.1.1. Língua Portuguesa 

Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais; Textualidade: coesão e 
coerência; Funções da linguagem; A intertextualidade na leitura e na produção de textos; 
Gêneros textuais; Variação lingüística; Aspectos morfossintáticos da língua; A semântica da 
frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia e ambigüidade; A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as 
partes que compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. 
 

1.1.2. Noções de Informática 
Noções de operação de Microcomputadores; Sistema operacional Windows 98, 2000 e XP ou 
superior; Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, XP ou superior; Conceitos 
e serviços relacionados à Internet e à intranet; Navegadores (browsers) de internet; Correio 
Eletrônico; Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso; Noções hardware e 
de utilização de softwares. 
 

1.1.3. Fundamentos da Educação 
Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. 
A sala de aula e a prática pedagógica: currículo escolar, planejamento e avaliação, interação 
professor / aluno, recursos didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9.394/96. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 
Desafios da Educação Brasileira: analfabetismo, evasão, repetência, qualidade de ensino. 
Formação e valorização do professor. Educação inclusiva/Educação Especial. Gestão 
Democrática da Educação. Evolução histórica da Educação Brasileira. 
 

1.1.4. Conhecimentos Específicos 
1.1.4.1. Professor 5ª a 8ª Série – Artes 

História da Arte em todas as suas linguagens. Fundamentos e Metodologias no Ensino de 
Arte. Novas tecnologias no campo da Arte e do Ensino. História do Ensino de Arte. Avaliação 
em Arte-educação. O Ensino de Arte e seus processos criativos. Artes plásticas: pintura, 
escultura e arquitetura. O efeito da luz e sombra na composição do Realismo da pintura. A 
relação da cultura Indígena com a Sociedade Contemporânea. Os PCNs e o ensino de Artes. 

 
1.1.4.2. Professor 5ª a 8ª Série – Ciências 

Ciência e Tecnologia: A matéria e suas propriedades gerais e específicas. Diversidade de 
materiais. Substâncias e misturas. Transformações de matéria orgânica, de materiais e de 
substâncias. Recursos Naturais, a energia e os materiais elaborados. Os alimentos 
transgênicos e a inseminação artificial. História da Ciência. O Universo: O Sistema Solar. O 
Planeta Terra. Saúde e Qualidade de Vida: Influência da água e do ar na saúde. Substâncias 
Tóxicas. Alimentação equilibrada. Dietas. Desnutrição. Sexualidade e Reprodução Humana. 
Mudanças na adolescência. Drogas: lícitas e ilícitas. Agentes químicos das drogas. Os seres 
vivos no ambiente: Origem da vida, evolução dos seres vivos. Adaptação dos seres vivos. 
Aspectos históricos e geográficos do Município de Codó – MA. 
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1.1.4.3. Professor 5ª a 8ª Série – Educação Física 
Caracterização da Área de Educação Física: Histórico, Características e Importância Social. 
Critérios de seleção e organização de conteúdos. Objetivos gerais da área Educação Física. 
Esportes: Atletismo. Esportes coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. 
Esportes com bastões e raquetes. Esportes sobre rodas. Técnicas e táticas. Regras e 
penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos: Jogos pré-desportivos. Brincadeiras 
da cultura popular. Lutas: Judô, Capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas: Danças: danças 
populares brasileiras; danças populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, 
contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a manifestações musicais. 
Conhecimentos sobre o Corpo: Capacidades Físicas. Habilidades motoras simples e 
combinadas. Percepção do Corpo. Noções de Espaço e Tempo. Ginásticas: de manutenção 
de saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de 
preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica 
desportiva. 

 
1.1.4.4. Professor 5ª a 8ª Série – Geografia 

Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma, movimentos e importância para a 
biodiversidade. Conceitos usuais em Geografia e sua aplicação: linhas e círculos; localização, 
situação e sítio; orientação, coordenadas geográficas, fusos horários e LID. Leitura e 
representação do espaço geográfico: Formas de representação, leitura e interpretação de 
documentos cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e dinâmica da litosfera e das 
camadas internas da atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. A natureza segundo o 
funcionamento integrado dos componentes físicos e ação antrópica. Conceitos demográficos, 
econômicos e políticos aplicados à Geografia: Composição, estrutura e dinâmica da 
população; recursos naturais, fontes de energia, sistemas econômicos, industrialização e 
circulação; relações sócio-econômicas internacionais. O Espaço Geográfico Brasileiro e 
Maranhense: Localização e situação. O ambiente natural: composição, estrutura e dinâmica 
dos elementos da paisagem: geologia, relevo e solos, clima, vegetação, hidrografia. Domínios 
morfoclimáticos. O ambiente humanizado: composição, estrutura e dinâmica da população; 
produção, circulação e consumo; regionalização, urbanização e metropolização. Relações 
internacionais e globalização. Produção e gestão do espaço geográfico: Ambiente natural: 
diversidade, composição, potencialidades, funcionamento integrado dos ecossistemas e 
geossistemas. A produção do espaço. Espaço rural e urbano: delimitação, diversidade, 
composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização. Relações 
campo-cidade e cidade-campo. Atividades produtivas: agropecuária, agroindústria, 
industrialização, urbanização e prestação de serviços. Problemas ambientais: ocupação, 
exploração, poluição. Degradação e risco ambiental. Políticas internas, qualidade ambiental e 
ações mitigadoras. Aspectos históricos e geográficos do Município de Codó – MA. 

 
1.1.4.5.Professor 5ª a 8ª Série – História 

Introdução à História: Conceito, Periodização, Fontes Históricas. Idade Antiga: Antigüidade 
Clássica: Grécia: Origem e Localização, Período Homérico, Período Arcaico, Período Clássico, 
Período Helenístico, Cultura, Filosofia, Ciência e Religião. Roma: Origem e localização, 
Monarquia, República, Império, A Crise do Império Romano do Ocidente: Cultura, Filosofia, 
Ciência, Religião e Direito. Idade Média: A Formação dos reinos bárbaros, A Expansão do 
Cristianismo, O Reino Franco, As Invasões do século IX, O Feudalismo, A Igreja na estrutura 
medieval, Cultura. Filosofia e Ciência na Idade Média, A Baixa Idade Média, A Expansão 
Comercial e as Cruzadas, Formação das Monarquias Nacionais. A Crise Geral. Idade 
Moderna: Humanismo e Renascimento Cultural, O Cenário Europeu, O Renascimento nas 
Artes e nas Ciências, A expansão do Renascimento, Reforma e Contra-Reforma, A Europa 
Ocidental no século XVI, Luteranismo, Calvinismo, Anglicanismo, Contra-Reforma, Os Estados 
Nacionais e o Absolutismo Monárquico, As características gerais, Os teóricos do Absolutismo. 
Os casos: português, espanhol, francês e inglês. O expansionismo marítimo e comercial, O 
mercantilismo, O expansionismo português, O expansionismo espanhol, As expansões tardias, 



 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Codó 

CNPJ n.º 06.104.863/0001-95 
 

Fls.  36

O Antigo Sistema Colonial: estrutura e funcionamento. Lutas e conquistas políticas brasileiras 
nos diversos períodos históricos. A construção da identidade nacional. Aspectos históricos e 
geográficos do Município de Codó – MA. 
 

1.1.4.6. Professor 5ª a 8ª Série – Inglês 
Compreensão de pequenos textos em forma de dissertação ou diálogo, extraídos de livros, 
revistas, jornais ou manuais, podendo ser adaptados ou não. Compreensão e uso de funções 
comunicativas. Questões sobre vocabulário. Gramática: Substantivo; Números; Genitive Case; 
Pronomes; Adjetivos: posição/ordem; Graus do Substantivo. Quantitativo: números ordinais e 
cardinais. Verbos: Modal Verbs; Verbos Regulares e Irregulares. Voz Passiva e Ativa. 
Subjuntivo. Imperativo. Gerúndio. Tag Questions. Artigos Definidos e Indefinidos. Preposições. 
Gerúndio depois de preposição. Conjunções. Sufixos e Prefixos, Cognatos e Falsos Cognatos. 
Aspectos históricos e geográficos do Município de Codó – MA. 
 

1.1.4.7. Professor 5ª a 8ª Série – Matemática 
Raciocínio Lógico – Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; 
Situações-Problema). Aritmética: razões e proporções. Regra de Três. Porcentagem. Juros. 
Representação decimal de número real. Potenciação e Radiciação. Álgebra: Função: função 
injetora; função sobrejetora; função bijetora; função crescente; função decrescente; função par; 
função ímpar; função composta; inversa de função; representação gráfica de uma função 
(gráficos); funções polinomiais; estudo completo das funções polinomiais de 1º e 2º graus; 
funções modulares; funções exponenciais e funções logarítmicas. Equações e Inequações de 
1º e 2º graus, modulares, exponenciais e logarítmicas. Sistemas de equações lineares: 
resolução e discussão. Análise combinatória: princípio fundamental da contagem. Arranjos, 
combinações e permutações simples e com repetição. Probabilidade: conceito e cálculo; 
adição e multiplicação de probabilidades; dependência de eventos. Matrizes: conceito, 
propriedades e operações. Determinantes: conceito, cálculo e propriedades. Progressões: 
progressões aritmética e geométrica, com seus conceitos, propriedades e adição de termos. 
Polinômios e equações polinomiais: adição, multiplicação e divisão de polinômios. Fatoração 
de polinômios. Raízes de equações polinomiais. Teorema de D’alembert. Dispositivos práticos 
de Briot- Ruffini. Geometria euclidiana plana: conceitos primitivos e postulados. Ângulos. 
Triângulos. Quadriláteros, Polígonos e Circunferência. Congruência de triângulos. Teorema do 
ângulo externo e suas conseqüências. Teorema de Tales. Semelhança de triângulos. 
Relações métricas no triângulo. Áreas de figuras planas poligonais e circulares. Geometria 
espacial: conceitos primitivos e postulados. Poliedros. Cálculo de superfície e volume dos 
principais sólidos geométricos. Trigonometria: medidas de ângulos. Medidas de arcos. 
Funções trigonométricas. Geometria analítica plana: estudo do ponto, da reta, da 
circunferência e das cônicas. Noções de estatística: medidas de posição e dispersão, 
distribuição de freqüências e gráficos. Aspectos históricos e geográficos do Município de Codó 
– MA. 
 

1.1.4.8. Professor 5ª a 8ª Série – Português 
Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais; Concepção de linguagem e de 
língua; A noção de norma: língua oral (usos e formas) e língua escrita; Variação lingüística; 
Funções da linguagem; Textualidade: coesão e coerência; A intertextualidade na leitura e na 
produção de textos; Gêneros textuais; Tipos de discurso: direto, indireto e indireto-livre; 
Aspectos fonético-fonológicos e morfossintáticos da língua; A semântica da frase: noção de 
conotação, denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e 
ambigüidade; A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que 
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido; Gêneros literários; 
Estrutura da narrativa: tempo, espaço, ação, personagens, e foco narrativo; Figuras de 
linguagem. Aspectos históricos e geográficos do Município de Codó – MA. 
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1.1.4.9. Professor 5ª a 8ª Série – Religião 

Introdução - Religião: sentido etimológico; Elementos constitutivos da religião; Formas 
religiosas. Fundamentos do fenômeno religioso universal. Fatores externos: A religião como 
superestrutura do poder econômico (Marxismo), Teoria sociológica (Durkhein); Fatores 
intrínsecos: Os estágios da evolução religiosa (teoria de Augusto Conte), A religião enquanto 
neurose universal de culpa (Freud), Religião e psique humana (C.G.Iung). O fenômeno 
religioso - Importância e evolução; Tradição Religiosa (religião) e fenômeno religioso; O 
fenômeno religioso e a resposta para a vida além-morte. O conhecimento religioso e os seus 
enfoques epistemológicos - Enfoque sociológico; Enfoque antropológico; Enfoque teológico. 
Classificação das Tradições Religiosas (religiões) em matrizes – Indígena; Africana; Ocidental; 
Oriental. O novo paradigma do Ensino Religioso a partir da lei 9.475 - Ensino Religioso: 
disciplina, PCN do Ensino Religioso, O perfil do professor, O Ensino Religioso a partir das 
concepções de religião e as leis de ensino no Brasil. 

 
1.1.4.10. Supervisor Escolar 

A função social dos especialistas em assuntos educacionais. A função social da escola pública 
contemporânea. O Supervisor Escolar e o projeto político-pedagógico da escola. A Educação 
sob o paradigma da história – o movimento histórico e o surgimento da Educação. O processo 
ensino-aprendizagem nas teorias pedagógicas: tradicional, tecnicista, progressista e 
construtivista. Desenvolvimento, aprendizagem e ensino – contribuições da Psicologia para a 
Educação. A sala de aula e a prática pedagógica: currículo escolar, planejamento, avaliação, 
interação professor / aluno, recursos didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394/1996. Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental. O Plano Nacional de Educação – PNE. A educação inclusiva. A 
organização do tempo e do espaço na educação escolar. Necessidades e características da 
criança de zero a seis anos. A prática da documentação pedagógica na educação. Princípios 
que fundamentam as práticas na educação. 

 
2. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: ANALISTA DE SISTEMA, ASSISTENTE SOCIAL, 

BIOQUÍMICO, EDUCADOR FÍSICO, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, 
ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO 
– CLÍNICO GERAL, MÉDICO RADIOLOGISTA, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, 
ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

1.1. PROVA DE CONHECIMENTOS 
1.1.1. Língua Portuguesa 

Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais; Textualidade: coesão e 
coerência; Funções da linguagem; A intertextualidade na leitura e na produção de textos; 
Gêneros textuais; Variação lingüística; Aspectos morfossintáticos da língua; A semântica da 
frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia e ambigüidade; A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as 
partes que compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. 

 
1.1.2. Noções de Informática 

Noções de operação de Microcomputadores; Sistema operacional Windows 98, 2000 e XP ou 
superior; Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, XP ou superior; Conceitos 
e serviços relacionados à Internet e à intranet; Navegadores (browsers) de internet; Correio 
Eletrônico; Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso; Noções hardware e 
de utilização de softwares. 
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1.1.3. Conhecimentos Específicos 
1.1.3.1. Analista de Sistema 

Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos: Arquiteturas de rede; Topologias; 
Equipamentos de conexão e transmissão; QOS; Modelo OSI da ISO; Arquitetura e protocolos 
TCP/IP; Nível de aplicação TCP/IP: DNS, FTP, NFS, TELNET, SMTP, HTTP, LDAP, DHCP, 
IPSEC, SSH, SNMP e NAT; Noções básicas de IPv6; Conceitos de Storage (NAS e SAN). 
Ambiente UNIX: Instalação e suporte a TCP/IP, DHCP, DNS, NIS, CIFS, NFS, serviços de 
impressão em rede; Instalação e configuração do Servidor Apache; Integração com ambiente 
Windows, Linguagens de Script. Ambiente Microsoft Windows 2000/2003: Instalação e suporte 
de TCP/IP, DHCP, DNS; Active Directory, IIS, Terminal Service; Serviços de arquivo e 
impressão em rede; Integração com ambiente Unix; Linguagens de Script. Segurança da 
Informação: Segurança física e lógica; Firewall e proxies; Criptografia; VPN; Softwares 
maliciosos (Vírus, Spywares, Rootkit, etc); Sistemas de detecção de intrusão. Arquitetura de 
Computadores e Computação de Alto Desempenho: Arquiteturas RISC e CISC; Organização 
do processador; Organização de memória; Conceitos de concorrência, paralelismo e 
computação distribuída; Taxonomia de Flynn; Arquiteturas de sistemas distribuídos: SMP e 
MPP; Conceitos básicos de computação em aglomerados (Cluster) e de computação em 
grades (Grids); Balanceamento de carga; Avaliação de desempenho. Sistemas Operacionais: 
Estrutura do SO; Gerência do processador; Gerência de memória; Sistemas de arquivos; 
Entrada e saída; Conceitos básicos de compiladores; RAID. Banco de Dados: Independência 
de dados; Abordagem relacional; Modelagem entidade-relacionamento; Gatilhos (triggers) e 
Procedimentos Armazenados (Stored procedures); Linguagem SQL; Conceitos de alta 
disponibilidade; Gerência de transações; Gerência de bloqueios; Gerência de desempenho. 
Programação: Algoritmos e estruturas de dados; Depuração de código em Java; Noções de 
engenharia de software; Linguagem de marcação: HTML e XML; Noções de programação em 
Java (JEE, Servelets, JSP e EJB). Gerenciamento de Serviços de TI: Conceitos da biblioteca 
ITIL®: Suporte a serviços e entrega de serviços; Domínio dos processos COBIT. Raciocínio 
Lógico: Lógica Sentencial e de Primeira Ordem; Enumeração por Recurso; Contagem: 
Princípio aditivo e multiplicativo. Gestão da Segurança da Informação: Conceitos gerais; 
Políticas de Segurança de Informação; Classificação de Informações; Norma ISO 27001:2005. 

 
1.1.3.2. Assistente Social 

Fundamentos histórico-conceituais das Políticas Sociais: Justiça, Equidade, Direito e 
Cidadania. Descentralização, participação e controle social nas políticas sociais brasileiras. 
Corporativismo e clientelismo no processo de formação das políticas sociais brasileiras. O 
desenvolvimento histórico das políticas sociais no Brasil. As políticas sociais brasileiras no 
atual contexto de transformações do Capitalismo. O urbano e o rural no Brasil: possibilidades e 
limites das intervenções públicas. O Processo Gestão das Políticas Sociais e os sujeitos 
sociais envolvidos. A nova configuração do mundo do trabalho e o trabalho profissional do 
Assistente Social nas Instituições Públicas. A questão da Seguridade Social no Brasil e o 
trabalho profissional do Assistente Social. A prevalência dos programas de transferência de 
renda no contexto das políticas sociais brasileiras. Políticas voltadas para as questões de 
gênero, etnia, cultura e geração e o trabalho profissional do Assistente Social. Políticas de 
educação no Brasil e o trabalho profissional do Assistente Social. Políticas de Habitação no 
Brasil e trabalho profissional do Assistente Social. O Código de Ética Profissional do Serviço 
Social contextualizado. 

 
1.1.3.3. Bioquímico 

Bioquímica - preparo de soluções: percentagem; normalidade; molaridade; concentração. 
Padronização e controle de qualidade: Lei de Lambert-Beer; curva e fator de calibração. 
Padrões. Fotometria: conceitos gerais; fotocolorimetria e espectrofotometria; fotometria de 
chama. Dosagens bioquímicas no sangue: métodos clássicos; métodos enzimáticos. 
Eletroforese: definição de termos técnicos; materiais e reagentes; proteínas, lipoproteínas e 
hemoglobina. Imunoeletroforese e cromatografia em análises clínicas: princípios gerais; 
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técnicas de imunoeletroforese e interpretação. Enzimologia clínica. Parasitologia - colheita. 
Métodos de concentração para o exame parasitológico de fezes: Faust; Hoffman; Baerman; 
Ritchie; Stoll; Graham. Identificação de protozoários intestinais. Identificação de ovos, larvas e 
formas adultas de helmintos intestinais. Coleta e métodos de coloração para o exame 
parasitológico: esfregaço em camada delgada; gota espessa. Identificação de plasmódios e 
filárias no sangue. Profilaxia das doenças parasitárias. Ciclo evolutivo dos protozoários e 
helmintos. Imunologia: reações antígeno-anticorpo; reações sorológicas para sífilis; provas 
sorológicas para doenças reumáticas; provas de aglutinação nas doenças infecciosas (testes 
febris)imunoglobinas; reações de imunofluorescência. Uroanálise - colheita. Conservadores. 
Exame qualitativo: caracteres gerais; propriedades físicas. Exame químico: elementos normais 
e anormais. Sedimentoscopia: sedimento organizado; estudo de componentes anormais. 
Cálculos renais. Bacteriologia - esterilização: métodos físicos - princípios e tipos; métodos 
químicos - princípios e tipos. Coleta de amostras para exames. Métodos de coloração. Meios 
de cultura: condições gerais de preparo; armazenamento; provas de controle de qualidade. 
Isolamento e identificação de bactérias de interesse médico. Determinação de sensibilidade 
das bactérias aos antimicrobianos. Hematologia - coleta. Anticoagulantes. Contagem de 
células. Determinação de hemoglobina: método da oxiemoglobina; método da 
cianometaemoglobina. Determinação do hematócrito. Índices hematológicos. 
Hemossedimentação: Wintrobe; Westergreen. Coloração das células: método de Wright; 
método de Giemsa. Coloração e contagem de reticulócitos. Pesquisa de hemácias falciformes. 
Leucograma. Coagulograma. alterações dos leucócitos; alterações das hemácias; alterações 
das plaquetas. 

 
1.1.3.4. Educador Físico 

Caracterização da Área de Educação Física: Histórico, Características e Importância Social. 
Critérios de seleção e organização de conteúdos. Objetivos gerais da área Educação Física. 
Esportes: Atletismo. Esportes coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. 
Esportes com bastões e raquetes. Esportes sobre rodas. Técnicas e táticas. Regras e 
penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos: Jogos pré-desportivos. Brincadeiras 
da cultura popular. Lutas: Judô, Capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas: Danças: danças 
populares brasileiras; danças populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, 
contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a manifestações musicais. 
Conhecimentos sobre o Corpo: Capacidades Físicas. Habilidades motoras simples e 
combinadas. Percepção do Corpo. Noções de Espaço e Tempo. Ginásticas: de manutenção 
de saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de 
preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica 
desportiva. 

 
1.1.3.5. Enfermeiro 

Fundamentos de enfermagem - Técnicas básicas. Enfermagem médico-cirúrgico - Assistência 
de enfermagem em doenças transmissíveis, ações de vigilância epidemiológica e imunizações. 
Assistência de enfermagem em doenças crônico-degenerativas. Atuação de enfermagem em 
central de material. Enfermagem em urgência e emergência - primeiros socorros. 
Administração aplicada à enfermagem - conceitos e princípios básicos. Trabalho em equipe. O 
Enfermeiro e a liderança em trabalho. Processo administrativo: planejamento, supervisão, 
coordenação e avaliação. Deontologia de enfermagem. Lei do exercício profissional. 
Enfermagem na Assistência à saúde do trabalhador - Vigilância em saúde do trabalhador - 
epidemiológica, sanitária. Higiene e segurança do trabalho - doenças profissionais, saúde 
mental e trabalho, toxicologia ambiental e ocupacional. Legislação em segurança e medicina 
do trabalho. Processo de Produção - métodos e conceitos básicos. Ética Profissional. SUS: 
princípios e diretrizes. Saúde do Trabalhador. 
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1.1.3.6. Engenheiro Agrônomo 
Zoneamento ecológico-econômico. Metodologia de planejamento ambiental. Aspectos 
sócioambientais brasileiros. Fatores que limitam o crescimento e a produção de arroz de 
sequeiro. Climas para o cultivo de arroz de sequeiro. Fatores ecológicos para estabelecimento 
de uma exploração frutífera. A biologia das fruteiras de grande porte – vegetação, 
florescimento e frutificação. Métodos de estudo da ecologia dinâmica das pastagens. Influência 
dos adubos nitrogenados sobre a flora das pastagens. Propriedades físicas importantes dos 
solos minerais. Aspectos da água do solo, seus movimentos e suas relações com os vegetais. 
Determinação do pH do solo e limitações dos valores obtidos. Calagem e sua conexão com 
vegetais e solos. A cadeia alimentar. Forma de crescimento populacional e conceito de 
capacidade de suporte. A periodicidade da comunidade. Conservação dos recursos naturais 
em geral. Resistência do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) ao vírus do mosaico anão. 
Planejamento do solo. Os efeitos da temperatura sobre os processos vitais das plantas. O ciclo 
do nitrogênio. Relações hídricas da célula vegetal. Fatores que influenciam nos resultados da 
adubação foliar. Doenças das plantas. Doenças das grandes culturas. O solo e sua vida. Efeito 
das máquinas agrícolas sobre a estrutura do solo. 

 
1.1.3.7. Engenheiro Civil 

Projetos de obras civis: Arquitetônicos; Estruturais (concreto, aço e madeira); Fundações; 
Instalações elétricas; Instalações hidrossanitárias. Noções de projetos complementares: 
Elevadores; Ventilação-exaustão; Ar condicionado; Telefonia. Especificação de materiais e 
serviços. Programação de obras: Orçamento e composição de custos unitários, parciais e 
totais: levantamento de quantidades; Planejamento e cronograma físico-financeiro: PERT-
CPM. Acompanhamento de obras. Construção: Organização do canteiro de obras: execução 
de fundações (sapatas, estacas e tubulões); Alvenaria; Estruturas e concreto; Aço e madeira; 
Coberturas e impermeabilização; Esquadrias; Pisos e revestimentos; Pinturas, instalações 
(água, esgoto, eletricidade e telefonia). Fiscalização: Acompanhamento da aplicação de 
recursos (medições, emissão de faturas etc.); Controle de materiais (cimento, agregados, 
aditivos, concretos usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.); Controle de 
execução de obras e serviços. Hidráulica. Hidrologia. Solos. Vistoria e elaboração de 
pareceres. Princípios de planejamento e de orçamento público. Elaboração de orçamentos. 
Noções de programas em CAD. Segurança do trabalho. Segurança das instalações. 
Prevenção contra incêndios. 
 

1.1.3.8. Farmacêutico 
Farmácia hospitalar: conceito, objetivos, controle de estoque, técnicas de estocagem e 
armazenamento de medicamentos, sistema de distribuição de medicamentos e correlatos, 
conservação de medicamentos com curva ABC. Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
Manipulação de fórmulas oficiais e magistrais, controle de qualidade, métodos de 
esterilização,noções de filtragem, destilação. Farmacologia clínica. Terapêutica. Toxicologia: 
drogas e usos terapêuticos, vias de administração, absorção, metabolismo, biotransformação e 
eliminação, farmacodependência e farmacovigilância. Participação da Farmácia dentro da 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Nutrição Parental Prolongada. 

 
1.1.3.9. Fisioterapeuta 

Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e 
patologia. Conhecimentos em anatomofisiopatologia das alterações musculoesqueléticas, 
neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Fundamentos de 
Fisioterapia. Técnicas básicas em: cinesioterapia motora, manipulações, cinesioterapia 
respiratória, fisioterapia respiratória em UTI. Técnicas preventivas nas: alterações 
musculoesqueléticas, prevenção de escaras de decúbito, complicações do aparelho 
respiratório. Técnicas de treinamento em locomoção e de ambulação. Técnicas específicas 
para a área ambulatorial: conhecimentos básicos em eletro, foto e termoterapia. 
Conhecimentos básicos em mecanoterapia e em métodos e técnicas cinesioterápicas que 
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promovam a reeducação funcional. Fisioterapia nos diferentes aspectos clínicos e cirúrgicos. 
Atendimento nas fases pré e pós-operatórias nas diversas patologias. Ortopedia e 
traumatologia - pacientes submetidos à tração transesquelética, osteossínteses e fixadores 
externos, amputações e alterações neurológicas periféricas. Clínica médica - pacientes com 
alterações cardiorrespiratórias, metabólicas, infectocontagiosas, com seqüelas ou não. 
Neurocirurgia e Neuroclínica - pacientes com alterações de consciência ou não, submetidos a 
tratamento clínico, pré ou pós-operatórios de patologias neurológicas, seqüelados ou não, com 
vários graus de acometimento. Pediatria - pacientes com alterações respiratórias, motoras ou 
metabólicas decorrentes de afecções cirúrgicas, neurológicas, ortopédicas e outros. Clínica 
cirúrgica - pacientes em pré ou pós-operatórios de cirurgias abdominais ou torácicas com 
alterações respiratórias ou não. 

1.1.3.10. Fonoaudiólogo 
Desenvolvimento da linguagem normal: fases ou períodos, teorias do desenvolvimento da 
linguagem. Patologias da voz: disfonia - definição, etiologia, avaliação, terapia. Definição, 
etiologia, avaliação e terapia de: laringectomia, distúrbios articulatórios, desvios fonéticos e 
fonológicos, deglutição atípica ou adaptada, gagueira, disartria. Patologias da linguagem - 
definição, etiologia, avaliação e terapia de: retardo de aquisição e desenvolvimento da 
linguagem, dislexia, dificuldade/distúrbio e transtorno de aprendizagem, transtorno do 
processamento auditivo; a linguagem nas psicoses infantis e autismo, afasia, disfasia. 
Anatomia e fisiologia da audição. Desenvolvimento do comportamento auditivo (maturação das 
respostas em bebês de 0 a 24 meses). Avaliação audiológica: interpretação de resultados de 
audiometria tonal e imitanciometria; interpretação dos testes de reconhecimento de fala (IRF e 
SRT); avaliação do processamento auditivo; audiologia infantil - avaliação do recém-nascido e 
detecção precoce da deficiência auditiva; avaliação da criança de 0 a 6 anos. Emissões 
otoacústicas, potenciais evocados auditivos de tronco encefálico e eletrococleografia: 
definição, objetivos e critérios de indicação. Aparelhos de amplificação sonora individuais ou 
próteses auditivas: tipos e características, critérios básicos para seleção, indicação e 
adaptação; orientação à família da criança que usa aparelho auditivo. Deficiência auditiva: 
causas de perdas auditivas na infância; tipos de perdas auditivas; terapia fonoaudiológica da 
deficiência auditiva: diferentes abordagens e métodos. 
 

1.1.3.11. Médico – Clínico Geral 
Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, 
quimioterápicos e corticóides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico 
diferencial das seguintes afecções; aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, 
doença intestinal inflamatória e cirrose hepática; aparelho cardiovascular: angina pectoris, 
infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica. Sistema Hematopoético: anemias, 
leucoses e linfomas. Sistema renal: infecções do trato urinário GNDA e GNC. Aparelho 
respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC. Doenças do colágeno: febre reumática, 
artrite reumática e led. Doenças infectoparasitárias: parasitoses, filariose, leptospirose, 
hepatite, AIDS, sífilis, hanseníase, tuberculose, cólera, febre tifóide e meningoencefalite. 
Doenças neoplásicas: aspectos diagnóstico das doenças tumorais do aparelho respiratório e 
digestivo. Diabetes mellitus e doenças da tireóide. Urgências clínicas: insuficiência cardíaca 
congestiva, edema agudo de pulmão, crise hipertensiva, asma, hemorragia digestiva, 
insuficiência hepática, insuficiência renal aguda e embolia pulmonar. Envenenamentos 
agudos. 
 

1.1.3.12. Médico Radiologista 
Física das radiações. Efeitos biológicos das radiações. Técnicas radiológicas. Formação de 
imagem radiográfica, controle de qualidade. Proteção radiológica. Fundamentos da tomografia 
computadorizada e da ressonância magnética. Contrastes radiológicos. Imagenologia do tórax: 
Doenças pleuro-pulmonares. Massas Torácicas. Tórax nas emergências. Tórax em pediatria. 
Alterações intersticiais, alveolares e mistas. Imagenologia do aparelho digestivo: Métodos e 
patologias mais comuns. Abdômen agudo. Estudo contrastado. Aparelho digestivo em 
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pediatria. Aparelho Urinário: Imagenologia do aparelho urinário. Método. Massas renais. 
Trauma renal. Estudo contrastado. Aparelho urinário em pediatria. Mastóides. Sistema 
músculo-esquelético: Imagenologia das lesões ósteo-músculo articulares. Doenças 
inflamatórias. Massas tumoriais. Coluna vertebral. Crânio e face (órbita – seios da face). 
Primeiros socorros. Choque anafilático. Imagenologia do S.N.C., T.C.E., A.V.C., S.N.C. em 
pediatria. Mamografia: Técnicas de posicionamento. Tumores benignos. Tumores malignos. 
Radiologia intervencionista (Noções básicas, Indicações e análises). Densitometria óssea 
(Noções básicas, Indicações e análises). Sistema cardiovascular. 

 
1.1.3.13. Médico Veterinário 

Aspectos clínicos das doenças e carências dos animais domésticos. Sistemas de exploração 
de bovinos: leiteiro e de corte. Tratamento e profilaxia das principais endo e ectoparasitoses 
dos animais domésticos. Código de Deontologia e de Ética Profissional do Médico Veterinário. 
Zoonozes de interesse à Saúde Pública. Política Agrícola Brasileira. Cadeia epidemiológica e 
elementos, mecânicos de propagação de doenças transmissíveis. Biotecnologia e genética 
molecular aplicada à Medicina Veterinária. Importância da diversificação e a expressão da 
herança biológica. Tecnologia e Inspeção de carnes, peixe, leite e derivados. 

 
1.1.3.14. Nutricionista 

Fisiologia e fisiopatologia aplicada à nutrição. Os nutrientes e seus metabolismos. Noções de 
farmacologia: interação alimentos-medicamentos. Nutrição e ciclos vitais: gravidez e lactação, 
infância, adolescência e envelhecimentos. Nutrição normal: balanço de nitrogênio, 
recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Avaliação do estado 
nutricional: métodos de avaliação de estimativa das necessidades energéticas. Diagnóstico em 
nutrição. Nutrição e saúde pública: noções de epidemiologia, doenças nutricionais, desnutrição 
calórico-protéica, carências nutricionais, vigilância nutricional. Dietoterapia: conceito e 
objetivos, dietas hospitalares nas diferentes patologias, condições clínicas e metabólicas. 
Terapia nutricional em cirurgia: pré e pós-operatório, fístulas digestivas. Métodos de 
assistência ambulatorial em nutrição. Nutrição enteral: medições, ministrações, preparo, 
nutrição enteral domiciliar, formulações. Técnica dietética: composição e classificação dos 
alimentos, seleção, conservação e armazenamento, técnica de pré-preparo, preparo de 
cocção: higiene na manipulação de alimentos, planejamento de cardápio. Administração de 
serviços de alimentação e lactário: área física e equipamentos; planejamentos e organização, 
supervisão e controle. Cardápio para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. 
Controle de avaliação de RH, financeiros e materiais. Microbiologia de alimentos: toxinfecções 
alimentares, controle sanitário de alimentos, controle de temperatura no fluxo dos alimentos. 
Nutrição e imunomodulação: ácidos graxos ômega 3, nucleotídeos; arginina e glutamina. 

 
1.1.3.15. Odontólogo 

Exame de cavidade bucal: anamnese, exame clínico, exames complementares. Anatomia de 
cabeça e pescoço. Fisiopatologia da mastigação e A.T.M.. Etiopatogenia da cárie dental. 
Semiologia e tratamento das afecções dos tecidos moles bucais. Semiologia e tratamento da 
cárie dentária. Preparo cavitário. Materiais odontológicos: forradores e restauradores. 
Etiopatogenia e prevenção de doenças periodontais. Interpretação radiográfica. Cirurgia menor 
em odontologia. Terapêutica e farmacologia odontológica de interesse clínico. Pulpopatia: 
diagnóstico e tratamento. Anestesias locais em odontologia. Exodontias: indicações, 
contraindicações, tratamento dos acidentes e complicações. Traumatismos dentoalveolares: 
diagnóstico e tratamento. Noções sobre Traumatologia. Odontologia Preventiva e Saúde 
Pública. Noções de Odontopediatria. Ética Profissional. 

 
1.1.3.16. Psicólogo 

A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências 
teóricas. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas. Psicopatologia e o método clínico. 
Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com 
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a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. Psicologia Social e os Fenômenos de 
Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus 
papéis. Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho. Abordagem sobre as teorias 
psicogenéticas e do desenvolvimento. Construção do Conhecimento e Deficiência. Infância e 
Juventude. O contexto escolar. Concepção do Ensino e Aprendizagem. Novas concepções em 
Educação Especial. Psicologia Hospitalar, reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública. 
Teorias e técnicas psicoterápicas. 

 
1.1.3.17. Terapeuta Ocupacional 

História da terapia ocupacional e história da terapia ocupacional no Brasil. Processos e 
recursos terapêuticos em terapia ocupacional: tendências contemporâneas e perspectivas. 
Política de atenção à Saúde e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a saúde 
mental: propostas e ações vinculadas ao SUS. Exclusão e inclusão social de pessoas 
portadoras de deficiência e transtornos mentais: conceitos, processos, estratégias sócio-
assistenciais e ações da terapia ocupacional e reabilitação: críticas aos modelos tradicionais e 
às instituições asilares, processo de desinstitucionalização. Tendências contemporâneas em 
reabilitação psicossocial: conceitos e estratégias; articulação com a terapia ocupacional. 
Abordagens sócio-terapêutica e psicodinâmica. Processos e recursos terapêuticos: atenção 
individual e grupal. Terapia ocupacional e atenção à família. Terapia ocupacional e assistência 
domiciliar. Principais processos e recursos em reabilitação física. Objetivos e procedimentos 
da T.O aplicadas aos principais transtornos ortopédicos e neurológicos. Doutrina e prática da 
terapia ocupacional aplicada à psiquiatria. Terapia ocupacional psicossocial: reabilitação, 
reprofissionalização, reinserção social. Terapia ocupacional na equipe da saúde: inserção e 
atribuições. Ética profissional. 

 
 
2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: PROFESSOR 1ª A 4ª SÉRIE 
 
2.1. PROVA DE CONHECIMENTOS 
2.1.1. Língua Portuguesa 

Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais. Textualidade: coesão e 
coerência. A Intertextualidade na produção de textos. Tipologia textual. Variação Lingüística: 
emprego da linguagem formal e da informal. Aspectos morfossintáticos da língua: emprego 
das classes de palavras, sintaxe do período, sintaxe das relações, concordância nominal e 
verbal, regência nominal e verbal, ocorrência de crase. A semântica da frase: noção de 
conotação, denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e 
ambigüidade. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que 
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação 
gráfica. 
 

2.1.2. Matemática 
Raciocínio Lógico – Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas 
lógicos; Situações-Problema). Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e 
divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. 
Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três 
(simples e composta); porcentagem e juros simples; Sistemas de Medidas decimais e não 
decimais. Números Reais. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, gráfico, propriedades e raízes. 
Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e 
Permutações Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e 
Multiplicação de Probabilidades; Dependência de Eventos. Geometria Euclidiana Plana: 
Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Teorema 
de Tales; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de 
figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos 
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principais Sólidos Geométricos. Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus 
conceitos, propriedades e adição de termos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de 
Freqüências e Gráficos. 
 

2.1.3. Fundamentos da Educação 
Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. 
A sala de aula e a prática pedagógica: currículo escolar, planejamento e avaliação, interação 
professor/aluno, recursos didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 
9.394/96. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: concepção de criança, educar e 
cuidar, perfil profissional do professor, objetivos gerais da educação infantil, instituição de 
educação infantil/projeto educativo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental. Desafios da Educação Brasileira: analfabetismo, evasão, repetência, qualidade 
de ensino. Formação e valorização do professor. Educação inclusiva/Educação Especial. 
Gestão Democrática da Educação. Evolução histórica da Educação Brasileira. 
 

2.1.4. Conhecimentos Específicos 
2.1.4.1. Professor 1ª a 4ª Série 

 Língua Portuguesa: A ortografia e a produção textual. Leitura e interpretação de textos. 
Organização da frase e sua pontuação. Figuras de linguagem. Concordância nominal e verbal, 
a partir das variantes lingüísticas. Variações lingüísticas: dialetos e registros. Comunicação 
verbal e não-verbal. A intertextualidade. O texto informativo e o texto literário. Metodologia do 
ensino da Língua Portuguesa. Matemática: Localização, espaço e formas; Números naturais; 
Sistema de numeração decimal; Operações fundamentais, problemas; Frações: conceito, 
propriedades e operações; Principais unidades de medidas e sua utilização no contexto social; 
Noções de Estatística: médias, distribuição de freqüências e gráficos. Metodologia do ensino 
da Matemática. História: Construção da identidade nacional. Organização social e política do 
Brasil. O conhecimento histórico: características e importância social. O expansionismo 
Português. Lutas e conquistas políticas brasileiras nos diversos períodos históricos. 
Metodologia do ensino da História. Geografia: O papel do trabalho na transformação da 
natureza. Os espaços urbano e rural no Brasil. A tecnologia e as paisagens urbanas e rurais. A 
cartografia como instrumento na aproximação dos lugares. Pluralidade cultural: povos e etnias. 
Conservação do meio-ambiente. O espaço geográfico brasileiro e maranhense: localização, 
situação, relevo, solo, clima, vegetação e hidrografia. Atividades produtivas: agropecuária, 
agroindústria, industrialização, urbanização e prestação de serviços. Metodologia do ensino da 
Geografia. Ciências: Terra: O lugar da vida. Recursos da litosfera. Os Seres Vivos.Troca de 
energia entre os seres vivos: Os Seres Produtores, Os Seres Consumidores e As Cadeias 
Alimentares. Os Seres Vivos e o Ambiente. Relações entre os Seres Vivos. Diversidades de 
Vida e de Ambientes. O Ar e a Água. Lixo e Reciclagem. Corpo Humano: Músculos, Ossos e 
Articulações e Envoltório Especial: a pele. Aparelhos e Sistema do Nosso Corpo: Aparelho 
Digestivo, Aparelho Respiratório, Aparelho Circulatório, Aparelho Urinário. Sistema Nervoso. 
Órgãos dos Sentidos. Alimentos, Distribuição, Preparação e Conservação. Metodologia. 
Aspectos históricos e geográficos do Município de Codó – MA. 
 

3. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO, AGENTE SOCIAL, 
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCADOR DE SAÚDE, FISCAL DE 
ABASTECIMENTO, GUARDA MUNICIPAL, TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÃO,  TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

 
3.1. PROVA DE CONHECIMENTOS 
3.1.1. Língua Portuguesa 

Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais. Textualidade: coesão e 
coerência. A Intertextualidade na produção de textos. Tipologia textual. Variação Lingüística: 
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emprego da linguagem formal e da informal. Aspectos morfossintáticos da língua: emprego 
das classes de palavras, sintaxe do período, sintaxe das relações, concordância nominal e 
verbal, regência nominal e verbal, ocorrência de crase. A semântica da frase: noção de 
conotação, denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e 
ambigüidade. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que 
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação 
gráfica. 
 

3.1.2. Matemática 
Raciocínio Lógico – Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas 
lógicos; Situações-Problema). Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e 
divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. 
Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três 
(simples e composta); porcentagem e juros simples; Sistemas de Medidas decimais e não 
decimais. Números Reais. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, gráfico, propriedades e raízes. 
Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e 
Permutações Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e 
Multiplicação de Probabilidades; Dependência de Eventos. Geometria Euclidiana Plana: 
Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Teorema 
de Tales; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de 
figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos 
principais Sólidos Geométricos. Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus 
conceitos, propriedades e adição de termos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de 
Freqüências e Gráficos. 

 
3.1.3. Noções de Informática 

Noções de operação de Microcomputadores; Sistema operacional Windows 98, 2000 e XP ou 
superior; Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, XP ou superior; Conceitos 
e serviços relacionados à Internet e à intranet; Navegadores (browsers) de internet; Correio 
Eletrônico; Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso; Noções de hardware 
e de utilização de softwares. 

 
3.1.4. Conhecimentos Específicos 
3.1.4.1. Agente Municipal de Trânsito  

Artigos 5º e 144º da Constituição Federativa do Brasil de 1988. Noções de direito 
constitucional. Ordem social. Competências da União, dos estados e dos municípios. 
Princípios da administração pública. Segurança Pública na Constituição do Estado do 
Maranhão. Noções de direito administrativo. Estado, governo e administração pública. Poderes 
administrativos. Hierarquia administrativa. Polícia e poder de polícia. Serviços públicos. 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Codó. Noções de direito penal. Infração 
penal. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, 
punibilidade. Crimes contra a Administração Pública. Abuso de autoridade (Lei n.º 4.898/1965). 
5 Lei n.° 9.503, de 23/9/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: capítulos II, III, IV, VI, VII, XII, 
XIII, XIV, XV, XVII, XVIII. Resoluções do COTRAN n.sº 15, 26, 35, 36, 38, 53, 82, 108, 149, 
203 e 205. Resolução de situações-problema relativas à: controle pessoal, relacionamento 
interpessoal, iniciativa, senso de organização, capacidade de liderança. Atualidades referentes 
ao município de Codó e ao Estado do Maranhão. Geografia e história do município de 
Codó/MA. 
 

3.1.4.2. Agente Social 
História Social da criança e da família. Sistema educacional brasileiro. A educação nos dias 
atuais. História dos movimentos sociais e mobilização social. Exclusão social. Sistema de 
garantia de direitos da criança e do adolescente. Proteção integral: políticas integradas. 
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Conselho de direitos: o que é, o que faz. Conselho Tutelar: o que é, o que faz. Crianças e 
adolescentes e famílias em situação de rua. Ato infracional e suas vicissitudes. Álcool, 
tabagismo, outras drogas e redução de danos. Ética profissional. Atualidades referentes ao 
município de Codó e ao Estado do Maranhão. Geografia e história do município de Codó/MA. 

 
3.1.4.3. Assistente de Administração 

Conhecimentos Básicos de Administração (conceito, campo de aplicação, características 
básicas das organizações, natureza, finalidade). Processo organizacional (planejamento, 
coordenação, direção, organização e controle). Comportamento organizacional (motivação, 
liderança, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal). Gestão de 
Pessoas. Administração de materiais e patrimônio. Serviço de arquivo: tipos de arquivos, 
acessórios do arquivo, fases, técnicas, sistemas e métodos de arquivamento. Protocolo: 
recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Noções sobre construção e 
interpretação de organogramas, fluxogramas, tabelas e gráficos estatísticos. Comunicação 
Oficial: elaboração de documentos oficiais (relatório, ofício, memorando, carta, ata, despachos, 
portaria, ordem de serviço, requerimento). Atualidades referentes ao Estado do Maranhão e ao 
Brasil. Atualidades referentes ao município de Codó e ao Estado do Maranhão. Geografia e 
história do município de Codó/MA. 

 
3.1.4.4. Educador de Saúde           

Políticas de Saúde: Legislação Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB – 
SUS – 1996; Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS – SUS – 2001; Lei Orgânica 
da Saúde: Sistema Único de Saúde, Princípios, Objetivos do SUS, Atribuições, Doutrinas e 
Competências. Noções Básicas da Educação em Saúde nas Ações Educativas da Vigilância. 
Doenças Transmissíveis: Conceito, fonte, hospedeiro, ambiente. História Natural das Doenças; 
Vigilância Epidemiológica: Conceito; Doenças de Notificação Compulsória; DANTS (doenças e 
agravos não transmissíveis). Noções Básicas da Educação em Saúde nas Ações Educativas 
da Área de Zoonoses. Ética Profissional. Atualidades referentes ao município de Codó e ao 
Estado do Maranhão. Geografia e história do município de Codó/MA. 

 
3.1.4.5. Fiscal de Abastecimento        

Origem das matérias primas. Os tipos de matérias primas empregadas em alimentos. 
Contaminação de alimentos: veículos de contaminações, contaminações de alimentos, 
microorganismos contaminantes de alimentos. Controle de qualidade de produto acabado. 
Condições ideais de transporte e acondicionamento: refrigeração, sistema de isolamento, 
sistema de circulação e troca de ar. Armazenamento: objetivo e duração (temporário, a médio 
prazo e prolongado). Legislação Federal: Leis n.º 9.974/2000, 9.605/1998, 5.197/1967 e 
4.771/1965; Decreto n.º 4.074/2002; Resolução CONAMA 307/2002. Legislação Estadual: 
Decreto n.º 4.566/2002. Atualidades referentes ao município de Codó e ao Estado do 
Maranhão. Geografia e história do município de Codó/MA. 
 

3.1.4.6. Guarda Municipal 
Artigos 5º e 144º da Constituição Federativa do Brasil de 1988. Direito Penal (Código Penal: 
Decreto nº. 2.848/1940): dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração 
em geral (arts. 312 a 327), dos crimes praticados por particular contra a Administração em 
geral (arts. 328 a 337). Direito Processual Penal (Código de processo Penal: Decreto-Lei nº. 
3.689/1941): da Prisão e da Liberdade Provisória (arts. 282 a 350). Noções das normas do 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). Resolução de situações-problema relativas à: 
controle pessoal, relacionamento interpessoal, iniciativa, senso de organização, capacidade de 
liderança. Atualidades referentes ao município de Codó e ao Estado do Maranhão. Geografia e 
história do município de Codó/MA. 
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3.1.4.7. Técnico Agrícola 
Fruticultura, métodos de propagação, cultura de mamoeiro, cultura do coqueiro, cultura de 
mangueira e cultura do cajueiro; Olericultura, cultura do tomateiro, cultura da alface e cultura 
do pimentão; Culturas anuais, cultura do arroz, cultura do feijão, cultura da soja, cultura do 
algodão, pragas e doenças das culturas; principais espécies florestais. Atualidades referentes 
ao município de Codó e ao Estado do Maranhão. Geografia e história do município de 
Codó/MA. 

 
3.1.4.8. Técnico em Edificação 

Controle tecnológico de concreto e materiais constituintes e controle tecnológico de solos: 
Conhecimento e interpretação de ensaios. Fundações e estruturas: Movimentação de terra, 
formas, escoramento, armação e concretagem; Fundações superficiais e profundas: tipos, 
execução, controle; Estruturas pré-moldadas. Terraplenagem, drenagem, arruamento e 
pavimentação. Serviços topográficos: execução e controle. Edificações: Materiais de 
construção; Instalações prediais (hidráulicas, sanitárias e elétricas) e serviços 
complementares. Leitura e interpretação de projetos de instalações prediais e de plantas de 
locação, forma e armação. Normas ABNT. Noções de desenho em meio eletrônico (autoCAD). 
Atualidades referentes ao município de Codó e ao Estado do Maranhão. Geografia e história 
do município de Codó/MA. 

 
3.1.4.9. Técnico em Enfermagem 

Conceituação e descentralização do Sistema Único de Saúde. Saúde e Humanização. 
Programa de Saúde da Família: conceitos, estruturas e protocolos básicos. Lei Federal 8080, 
de 19.09.90, Lei Federal 8142, de 28.12.90. Código de ética profissional. Demais leis que 
regulamentam o exercício profissional. Clínica médica cirúrgica. Enfermagem em obstetrícia e 
pediatria. Saúde Pública. Noções básicas de anatomia humana. Patologia: sinais, sintomas e 
conceito. Fármaco: conceitos e tipos; administração dos medicamentos. Higiene e saúde. 
Curativos: conceitos, objetivos, tipos e técnicas. Esterilização: Objetivos, métodos e 
procedimentos específicos. Aplicação de injeção. Conhecimentos sobre vacinas. 
Conhecimentos sobre prontuários e papeletas médicas. Noções sobre uso inadequado de 
medicamentos: erros técnicos. Urgência e emergência. Centro cirúrgico e de material: 
principais elementos e procedimentos. Unidade de tratamento Intensivo: principais elementos 
e procedimentos. 

 
3.1.4.10. Técnico em Informática 

Sistemas de computação, hardware e software. Hardware: definição, constituição, 
características, funções e funcionamento de computadores e periféricos. Software: definição, 
tipos de software, funções e características. Manutenção, montagem e configuração de 
computadores. Instalação de redes. Instalação de softwares. Sistemas operacionais: Windows 
(9x, NT, 2000, XP e superiores) e Linux. Conceitos relacionados à Internet. 

 
3.1.4.11. Técnico em Radiologia 

Efeitos biológicos das radiações em meios de proteção; Processamento de filmes radiológico. 
Identificação dos equipamentos radiológicos, seus componentes e acessórios, utilizados e 
funcionamento. Anatomia e técnicas radiológicas: crânio, mastóides e sela turca, coluna 
cervical, torácica, lombo-sacra e do cóccix, bacia e articulações locais, membros inferiores e 
superiores, tórax, abdome. Atitude ética e profissional do Técnico em Radiologia. Legislação 
do Sistema Único de Saúde – SUS. 
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ANEXO V 
REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO DIFERENCIADO OU COMPROVAÇÃO DA 

DEFICIÊNCIA QUE SE DECLARA PORTADOR 
 

REQUERIMENTO 
À Coordenação de Concurso Público, 

_______________________________________________________________________, 

candidato(a) inscrito(a) no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Codó, Inscrição n.º 

__________, residente no(a)__________________________________________ 

___________________________,n.º _______, bairro _________________________________ 

cidade ____________________, fones (____) _____________________________________, 

requer: 

 

comprovar ser portador de deficiência conforme laudo médico em anexo (o laudo deve 
atestar a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável 
causa da deficiência). 
  

solicitar disponibilização de atendimento diferenciado para fazer as provas do referido 
Concurso Público conforme laudo ou atestado médico em anexo. Atendimento diferenciado 
requerido: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________. 

 

 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

 

________________, ________ de ______________ de ________. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

RG: ____________________________ 

CPF: ___________________________ 

 
Nº Fls.: ________ 
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ANEXO VI 
MODELO DE ATESTADO DE SAÚDE 

 
 
 
 
 
 
Atesto que o(a) Sr.(a) ___________________________________________ sexo feminino ( ), 

sexo masculino ( ), portador(a) da Carteira de Identidade n.º _____________________, 

encontra-se, no momento do presente Exame Médico, em perfeitas condições físicas para 

realizar a Prova de Aptidão Física, citada no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO/CODÓ nº 

001/2009, de 22/07/2009 do Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro 

de Pessoal da Prefeitura Municipal de Codó/MA. 

 

 

 

 

______________________, ____ de _________ de 2009. 
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ANEXO VII 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

 
 
 

CAPA DE RECURSO 
 
SOLICITAÇÃO 
 
À Comissão Organizadora. 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome: _________________________________________________________________  
Número de Inscrição: _____________________________________________________  
Endereço do Candidato: ___________________________________________________  
 
Inscrito para o cargo de __________________________________________________, 
no Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Codó/MA, solicito, conforme especificações inclusas (assinalar 
e preencher, conforme o caso): 
[    ] revisão do indeferimento de inscrição 
[    ] revisão do Gabarito Oficial e/ou formulação de questões da Prova de 
       Conhecimentos 
[   ] revisão da convocação para Avaliação de Títulos , Avaliação Psicológica, Teste de       
 Aptidão Física e Prova Prática; 
[    ] revisão da classificação no Concurso Público, indicada no Resultado Final 
[    ] ______________________________________________________________ 
 

_________________________, _____ de ____________ de ________. 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

INSTRUÇÕES 
O candidato deverá: 
• Datilografar ou digitar o recurso e entregá-lo de acordo com as especificações estabelecidas 

neste Edital. 
• Usar formulário de recurso individual para cada questão e apenas uma capa. 
• Identificar-se apenas nesta capa. 
• Apresentar argumentação lógica e consistente. 
Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do 
recurso. 

Código (para uso da FSADU): 
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FORMULÁRIO DE RECURSO 
 

ALEGAÇÃO / JUSTIFICATIVA 
 
 

Código (para uso da FSADU): 
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ANEXO VIII 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA O CARGO DE 
PROFESSOR 5ª a 8ª SÉRIE 

 
Item Discriminação Valor 

Unitário 
Pontuação 

Máxima Observação 

1 Formação Continuada 8,0  

1.1. Doutorado / Mestrado na área de educação. 2,2 2,2  Até 01 curso. 

1.2. Curso de Especialização na área de educação 
(mínimo de 360 horas). 1,8 1,8  Até 01 curso. 

1.3. Curso de atualização na área de educação 
(mínimo de 40 horas). 0,8 1,6  Até 02 cursos. 

1.4. Curso de atualização na área de educação 
(mínimo de 20 horas). 0,5 1,5  Até 03 cursos. 

1.5. Seminário, jornada, encontro, congresso, 
simpósio e similares na área de educação. 0,3 0,9  Até 03 eventos. 

2 Experiência Profissional 12,0  

2.1. Experiência exercida no magistério da Educação 
Básica na função de docente. 0,5 12,0 

 Será computado 0,5 pontos 
para cada mês de experiência 
comprovada, considerando até 
24 meses. 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 20,0  
Notas: 
1. A comprovação dos títulos será feita mediante apresentação de cópia autenticada do documento 

que os prove, devendo a mesma conter todos os elementos necessários para sua análise. 
2. Para cálculo da pontuação relativa a cursos, a contagem é feita por curso, ou seja, dois ou mais 

cursos não servem para compor a carga horária mínima ou máxima. 
3. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, períodos ou frações de tempo inferiores a 

01 (um) mês somente serão considerados se superiores a 14 (catorze) dias 
4. FORMAÇÃO CONTINUADA: pode ser comprovada através de cópia do diploma, certificado ou 

declaração, onde deve constar especificação do curso/evento, identificação do candidato, indicação 
da carga horária, quando for o caso e a informação que está concluído. 

5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: pode ser comprovada mediante apresentação de cópia dos 
seguintes documentos: 

 5.1. Carteira de Trabalho (páginas de identificação do trabalhador e de registro do contrato de 
trabalho) acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva 
remuneração – recibo, contracheque, etc.; ou 

 5.2. Contrato de prestação de serviço acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento 
da respectiva remuneração – recibo, contracheque, etc.; ou 

 5.3. Ato de nomeação acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva 
remuneração – recibo, contracheque, etc.; ou 

 5.4. Declaração de instituição privada, com firma reconhecida de quem a estiver assinando, 
acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração – 
recibo, contracheque, etc. (caso a declaração apresentada indique o período inteiro de trabalho, 
é dispensada a apresentação de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva 
remuneração); ou 

 5.5. Declaração de instituição pública acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento 
da respectiva remuneração – recibo, contracheque, etc. (caso a declaração apresentada indique 
o período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de cópia do último comprovante de 
pagamento da respectiva remuneração). 
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ANEXO IX 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA O CARGO DE 
PROFESSOR 1ª A 4ª SÉRIE 

 
Item Discriminação Valor 

Unitário 
Pontuação 

Máxima Observação 

1 Formação Continuada 8,0  

1.1. Curso de Especialização na área de educação 
(mínimo de 360 horas). 2,5 2,5  Até 01 curso. 

1.2. Curso de atualização na área de educação 
(mínimo de 40 horas). 1,1 2,2  Até 02 cursos. 

1.3. Curso de atualização na área de educação 
(mínimo de 20 horas). 0,7 2,1  Até 03 cursos. 

1.4. Seminário, jornada, encontro, congresso, 
simpósio e similares na área de educação. 0,4 1,2  Até 03 eventos. 

2 Experiência Profissional 12,0  

2.1. Experiência exercida no magistério da Educação 
Básica na função de docente. 0,5 12,0 

 Será computado 0,5 pontos 
para cada mês de experiência 
comprovada, considerando até 
24 meses. 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 20,0  
Notas: 
1. A comprovação dos títulos será feita mediante apresentação de cópia autenticada do documento 

que os prove, devendo a mesma conter todos os elementos necessários para sua análise. 
2. Para cálculo da pontuação relativa a cursos, a contagem é feita por curso, ou seja, dois ou mais 

cursos não servem para compor a carga horária mínima ou máxima. 
3. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, períodos ou frações de tempo inferiores a 

01 (um) mês somente serão considerados se superiores a 14 (catorze) dias 
4. FORMAÇÃO CONTINUADA: pode ser comprovada através de cópia do diploma, certificado ou 

declaração, onde deve constar especificação do curso/evento, identificação do candidato, indicação 
da carga horária, quando for o caso e a informação que está concluído. 

5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: pode ser comprovada mediante apresentação de cópia dos 
seguintes documentos: 

 5.1. Carteira de Trabalho (páginas de identificação do trabalhador e de registro do contrato de 
trabalho) acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva 
remuneração – recibo, contracheque, etc.; ou 

 5.2. Contrato de prestação de serviço acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento 
da respectiva remuneração – recibo, contracheque, etc.; ou 

 5.3. Ato de nomeação acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva 
remuneração – recibo, contracheque, etc.; ou 

 5.4. Declaração de instituição privada, com firma reconhecida de quem a estiver assinando, 
acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração – 
recibo, contracheque, etc. (caso a declaração apresentada indique o período inteiro de trabalho, 
é dispensada a apresentação de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva 
remuneração); ou 

 5.5. Declaração de instituição pública acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento 
da respectiva remuneração – recibo, contracheque, etc. (caso a declaração apresentada indique 
o período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de cópia do último comprovante de 
pagamento da respectiva remuneração). 

 
 


