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A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS 
MACHADOS, Sra. DOMINGAS DA SILVA PAZ, 
no uso de suas atribuições legais e em 
consonância com a Legislação Federal, Instrução 
Normativa nº 04/2008 do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais e Legislação Municipal 
(em especial: Lei Orgânica, Estatuto dos 
Servidores, Lei nº 266/1998, Lei nº 362/2005, Lei 
nº 395/2008 e Lei nº 396/2008), faz saber que 
será realizado Concurso Público para provimento 
dos cargos atualmente vagos, dos que vagarem e 
forem necessários à Prefeitura Municipal e dos 
que forem criados durante o prazo de validade 
deste Concurso. Estabelece ainda instruções 
especiais a seguir que regularão todo o processo 
ora instaurado, a saber: 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O Concurso Público será organizado pela 
empresa EXAME AUDITORES & 
CONSULTORES LTDA, situada à Av. do 
Contorno, nº 3731, 3º andar, Bairro Santa 
Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.976.094/0001-90, no 
município de Belo Horizonte sob o nº 
172.309/001-5 e no CRA/MG sob o nº PJ-
2754. 

2. A fiscalização e o acompanhamento do 
Concurso Público caberão à Comissão 
Especial de Concurso Público, nomeada pela 
Prefeita Municipal, através da Portaria nº 14, 
datada de 12/01/2009. 

II - DO LOCAL DE TRABALHO 

1. Dependências da Administração Municipal, em 
todo território do município (zonas urbana e 
rural) ou nas dependências de outras 
Entidades com as quais o Município de Riacho 
dos Machados mantém convênio. 

III - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS 

1. Os cargos, vencimento, número de vagas, 
requisitos, carga horária de trabalho, valor da 
taxa de inscrição e provas (tipo, número de 
questões, pontos e horário de realização), 
constam do ANEXO I deste Edital. 

2. As atribuições dos cargos constam do ANEXO 
II deste Edital. 

 

IV – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA 

1. O candidato aprovado no Concurso Público de 
que trata este Edital será investido no cargo se 
atendidas às seguintes exigências: 

a) Ter sido aprovado e classificado no 
concurso, na forma estabelecida neste 
Edital. 

b) Ter nacionalidade brasileira; no caso de 
nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, na forma do disposto no art. 12, 
§ 1º, da Constituição Federal. 

c) Gozar dos direitos políticos. 

d) Estar quite com as obrigações eleitorais. 

e) Estar quite com as obrigações do Serviço 
Militar, para os candidatos do sexo 
masculino. 

f) Possuir os requisitos exigidos para o 
cargo. 

g) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, no 
ato da posse no cargo. 

h) Ter aptidão física e mental para o 
exercício das atribuições do cargo, 
comprovada por MÉDICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO 
DOS MACHADOS OU MÉDICO 
CREDENCIADO PELO MUNICÍPIO, cujo 
atestado deverá ser apresentado no ato 
da posse no cargo. 

i) Apresentar outros documentos que se 
fizerem necessários, à época da posse, 
nos termos previstos neste Edital. 

V – DA INSCRIÇÃO PRESENCIAL 

1. Local: Sede da Prefeitura Municipal de 
Riacho dos Machados, situada à Praça 
Santo Antônio, n° 01, Centro, Telefone: (38) 
3823-1112. 

2. Período: 06/04/2009 a 30/04/2009, exceto 
sábado, domingo e feriado. 
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3. Horário: 8h às 11h e 13h às 17h. 

4. O candidato deverá efetuar o pagamento da 
importância relativa à taxa de inscrição 
mediante depósito bancário em favor da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS 
MACHADOS, no seguinte estabelecimento 
bancário, sendo: 

BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA CONTA CORRENTE 

4071-1 2615-8 

5. Depois de efetuado o pagamento, o candidato 
deverá apresentar no local estabelecido para 
inscrição, pessoalmente ou através de 
procuração (modelo constante do ANEXO III 
deste Edital), para fins de efetivação da 
inscrição, os seguintes documentos: 

a) Original e fotocópia legível (frente/verso) 
da cédula de identidade ou outro 
documento equivalente, de valor legal, 
sendo que a fotocópia ficará retida no ato 
da inscrição; 

b) Original e fotocópia legível (frente/verso) 
do CPF, sendo que a fotocópia ficará 
retida no ato da inscrição (permitido o 
protocolo); 

c) Comprovante de pagamento da 
importância relativa à taxa de inscrição. 

6. Após apresentação da documentação exigida, 
o candidato ou seu procurador deverá assinar 
o formulário de inscrição no local estabelecido, 
no qual declare atender às condições exigidas 
para se inscrever e submeter-se às normas 
expressas neste edital. 

7. A declaração falsa ou inexata dos dados 
constantes do formulário de inscrição, bem 
como a apresentação de documentos ou 
informações falsas ou inexatas, implica o 
cancelamento da inscrição e anulação de 
todos os atos decorrentes, em qualquer época. 

8. O candidato inscrito por procuração assume 
total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu procurador no Formulário 
de Inscrição, arcando com as consequências 
de eventuais erros de seu representante 
quando do seu preenchimento. 

9. No ato da inscrição, o candidato receberá o 
Manual do Candidato (Edital, conteúdo 
programático, sugestão bibliográfica, 
cronograma do concurso e outros anexos), 
que estará disponível também no endereço 
eletrônico www.exameconsultores.com.br. 

VI – DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET 

1. Será admitida inscrição via Internet, através 
do endereço eletrônico 
www.exameconsultores.com.br, solicitada 
entre 9h do dia 06/04/2009 até 23h59 do dia 
03/05/2009, observado o horário oficial de 
Brasília/DF. 

2. A inscrição solicitada via internet, mediante 
preenchimento de requerimento específico, 
somente será confirmada após o pagamento 
do boleto bancário gerado pelo sistema. 

3. O boleto bancário estará disponível no 
endereço eletrônico 
www.exameconsultores.com.br, e deve ser 
impresso para o pagamento da taxa de 
inscrição após a conclusão do preenchimento 
do Formulário de Requerimento de Inscrição 
online. 

4. O pagamento da taxa de inscrição por meio de 
boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 
04/05/2009, no horário de atendimento das 
agências bancárias. O candidato que optou 
em inscrever-se pela internet deverá receber 
em seu endereço eletrônico em, no máximo, 3 
(três) dias úteis, a confirmação efetiva de sua 
inscrição em nosso sistema. 

5. A solicitação de inscrição via Internet cujo 
pagamento for efetuado após a data 
estabelecida no subitem anterior não será 
aceita. 

6. O candidato que se inscrever pela Internet não 
deverá enviar cópia do documento de 
identidade e CPF, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a informação dos dados 
cadastrais no ato de inscrição, sob as penas 
da lei. 

7. O comprovante de inscrição dos candidatos 
inscritos via Internet estará disponível no 
endereço eletrônico 
www.exameconsultores.com.br após o 
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acatamento das inscrições, sendo de 
responsabilidade exclusiva do candidato a 
obtenção desse documento. 

8. Para obter o comprovante de inscrição o 
candidato deverá informar o número do 
requerimento de inscrição e CPF. 

9. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES 
LTDA não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição via Internet não recebida por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. Ressalta-se que tal 
disposição só será válida se as falhas 
ocorridas não forem de responsabilidade dos 
organizadores. 

VII – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 

1. A inscrição do candidato implicará o 
conhecimento e a tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, em 
relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

2. O pagamento da importância relativa à taxa de 
inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou 
cheque, sendo que, em caso de pagamento 
em cheque, a inscrição será automaticamente 
cancelada na hipótese de sua devolução. 

3. Só o pagamento da taxa de inscrição não 
significa que o candidato esteja inscrito. 

4. A taxa de inscrição, uma vez paga, não será 
devolvida sob hipótese alguma, salvo no caso 
de não realização do Concurso e demais 
casos que a Comissão Especial de Concurso 
Público julgar pertinente. 

5. Não serão recebidas inscrições por via postal, 
fac-símile, correio eletrônico, condicional ou 
extemporânea. 

6. Não serão aceitas inscrições com 
documentação incompleta. 

7. Serão aceitos pedidos de isenção de 
pagamento do valor da taxa de inscrição, 
desde que o candidato seja capaz de 
comprovar insuficiência de recursos 
financeiros. Para isso, é preciso que o 

interessado esteja desempregado, não seja 
profissional autônomo ou participe de 
sociedade profissional, não se encontre em 
gozo de nenhum benefício previdenciário de 
prestação continuada, não ter renda de 
nenhuma natureza (inclusive de atividade 
informal) e sua situação econômica não lhe 
permitir pagar a referida taxa sem prejuízo do 
sustento próprio ou de sua família. 

7.1 O interessado deverá apresentar no local 
previsto para inscrição presencial os seguintes 
documentos: 

a) cópia autenticada em cartório da Carteira 
Profissional (CTPS) do interessado, 
devidamente atualizada, sendo: páginas 
que contém identificação e foto além da 
página do contrato do último emprego e a 
página seguinte em branco, ou as duas 
primeiras páginas da carteira em branco, 
caso nunca tenha trabalhado; 

b) declaração de hipossuficiência financeira, 
conforme modelo a seguir: 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 
FINANCEIRA 

(Modelo) 
DECLARO, sob as penas da lei, para efeito de 
inscrição do concurso mediante isenção de taxa, para 
provimento vagas da Prefeitura Municipal de Riacho 
dos Machados, que ESTOU DESEMPREGADO, NÃO 
SOU PROFISSIONAL AUTÔNOMO, NÃO PARTICIPO 
DE SOCIEDADE PROFISSIONAL, NÃO ME 
ENCONTRO EM GOZO DE NENHUM BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, 
ENFIM, NÃO TENHO RENDA DE NENHUMA 
NATUREZA (INCLUSIVE DE ATIVIDADE INFORMAL) 
E MINHA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO ME 
PERMITE PAGAR A REFERIDA TAXA SEM 
PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO OU DE MINHA 
FAMÍLIA. 
 

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

______________________________ 
Assinatura 

7.2 A inscrição mediante pedido de Isenção de 
Pagamento da Taxa e entrega dos 
documentos acima enumerados deverá 
ocorrer, exclusivamente, nos dias 06/04/2009 
e 07/04/2009, no horário de 8h às 11h e 13h 
às 17h, não sendo aceitos posteriormente, 
seja qual for o motivo alegado. 
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7.3 Todas as informações prestadas pelo 
candidato serão investigadas pela organização 
do concurso. Havendo divergência, o pedido 
de isenção poderá ser indeferido. 

7.4 Será divulgada a lista das inscrições com 
pedidos de isenções indeferidos até o dia 
22/04/2009 no Quadro de Avisos da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS 
MACHADOS e no endereço eletrônico 
www.exameconsultores.com.br. 

7.5 O candidato que tiver seu pedido de isenção 
de pagamento do valor da taxa indeferido 
poderá efetuar o pagamento da importância 
correspondente na Sede da Prefeitura 
Municipal de Riacho dos Machados e 
apresentar o comprovante no local 
estabelecido para inscrições para devida 
efetivação, impreterivelmente, até o dia 
30/04/2009. 

7.6 Não sendo comprovado o pagamento a 
inscrição não será efetivada. 

7.7 O candidato cuja inscrição mediante pedido de 
isenção de pagamento do valor da taxa for 
deferida estará automaticamente inscrito neste 
Concurso. 

8. Caso o candidato se inscreva para mais de um 
cargo, havendo coincidência quanto aos 
horários de provas, deverá optar por apenas 
um deles. 

9. Efetuada a inscrição, não será permitida 
alteração ou troca do cargo apontado no 
formulário/requerimento de inscrição.  

10. Será permitida a inscrição do candidato que 
estiver cursando a escolaridade mínima 
exigida como requisito para o cargo, 
entretanto, caso seja convocado, o candidato 
deverá apresentar no ato da posse o 
documento comprobatório de conclusão do 
curso, sem o qual não terá direito à investidura 
no cargo pleiteado, além de ser eliminado do 
presente concurso público. 

11. A candidata lactante poderá amamentar 
durante a realização das provas, desde que 
leve 1 (um) acompanhante, que ficará em local 
determinado pela Coordenação do Concurso 
Público e será responsável pela guarda da 

criança. Durante o período de amamentação, 
a candidata lactante será acompanhada por 
fiscal, que garantirá que sua conduta esteja de 
acordo com os termos e condições 
estabelecidos. 

12. Caso necessite de condições especiais para 
se submeter às provas previstas neste edital, 
o candidato deverá solicitá-las por escrito, no 
prazo de até 10 (dez) dias antes da data de 
realização da prova, encaminhado através dos 
Correios por meio de Sedex com AR, dentro 
de um envelope devidamente identificado 
(Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados 
Concurso Público – Edital nº 01/2009, nº de 
inscrição, nome completo e cargo pleiteado), 
para a EXAME AUDITORES & 
CONSULTORES LTDA, situada à Av. do 
Contorno, 3731 / 3º andar – Bairro Santa 
Efigênia – CEP 30110-017 - Belo 
Horizonte/MG ou via e-mail para 
contato@exameconsultores.com.br. 

13. O Manual do Candidato (Edital, conteúdo 
programático, sugestão bibliográfica, 
cronograma do concurso e outros anexos), 
poderá ser obtido também por download do 
arquivo, no endereço eletrônico 
www.exameconsultores.com.br. 

VIII – DAS PROVAS 

1. O Concurso Público constará de Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha. 

2. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de 
caráter eliminatório, será aplicada a todos os 
candidatos e terá duração máxima de 3 (três) 
horas. 

3. Cada questão da prova objetiva de múltipla 
escolha comporta apenas uma resposta 
correta dentre 04 (quatro) alternativas 
oferecidas (A, B, C ou D). 

4. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha valerá 
100 (cem) pontos e será aprovado o candidato 
que obtiver, no mínimo, 50% (cinqüenta por 
cento) dos pontos. 

5. O Programa de Prova para as questões de 
múltipla escolha consta do ANEXO IV deste 
Edital. 
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IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

1. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será 
realizada no Município de Riacho dos 
Machados, no dia 31/05/2009, de acordo com 
o horário previsto no ANEXO I deste Edital. 

1.1 O local de realização da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha será divulgado no quadro de 
avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHO DOS MACHADOS e no endereço 
eletrônico da empresa organizadora do 
Concurso - www.exameconsultores.com.br, no 
dia 25/05/2009. 

2. Os portões de acesso aos locais de aplicação 
da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão 
fechados pontualmente no horário divulgado 
para realização das mesmas. 

3. O candidato deverá comparecer ao local das 
provas 30 (trinta) minutos antes do horário 
fixado para o fechamento dos portões de 
acesso aos locais de aplicação das provas, 
considerado o horário de Brasília, munido do 
comprovante de inscrição, cédula oficial de 
identidade ou outro documento equivalente, 
original ou cópia autenticada, (com foto e 
assinatura), não sendo aceitos protocolos ou 
declarações, e caneta esferográfica azul ou 
preta. 

4. Serão considerados documentos de 
identidade: carteiras expedidas pelos 
Ministérios Militares, pelas Secretarias de 
Segurança Pública e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(Ordens, Conselhos, etc); passaporte 
brasileiro (ainda válido), certificado de 
reservista, carteiras funcionais do Ministério 
Público e da Magistratura, carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valem como identidade; carteira de 
trabalho, carteira nacional de habilitação 
(somente o modelo novo, com foto, obedecido 
o período de validade). 

5. Não serão aceitos como documentos de 
identidade: certidões de nascimento ou 
casamento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo ou modelo novo com 
o período de validade vencido), carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de 

identidade nem documentos ilegíveis, não-
identificáveis e/ou danificados. 

6. Os documentos deverão estar em perfeita 
condições, de forma a permitirem, com 
clareza, a identificação do candidato e 
deverão conter, obrigatoriamente, fotografia e 
data de nascimento. 

7. Não será permitido o ingresso de candidatos 
no local de provas, em hipótese alguma, após 
o fechamento dos portões. 

8. O candidato que comparecer ao local das 
provas sem documento de identidade não 
poderá, em nenhuma hipótese, participar de 
sua realização, e estará automaticamente 
eliminado do concurso. 

9. O candidato deverá apor sua assinatura na 
lista de presença, de acordo com aquela 
constante do seu documento de identidade, 
vedada a aposição de rubrica. 

10. Após identificado e instalado em sala de 
provas, o candidato não poderá consultar ou 
manusear qualquer material de estudo ou de 
leitura enquanto aguardar o horário de início 
das provas. 

11. Em nenhuma hipótese haverá segunda 
chamada ou repetição de prova, importando a 
ausência ou retardamento do candidato em 
sua exclusão no Concurso Público, seja qual 
for o motivo alegado. 

12. Em nenhuma hipótese haverá aplicação de 
provas fora dos locais e horários 
preestabelecidos. 

13. O horário de início das provas poderá ser 
definido dentro de cada sala de aplicação, 
observado o tempo de duração estabelecido 
no presente Edital. 

14. A inviolabilidade das provas será comprovada 
dentro de cada sala de aplicação, na presença 
de, no mínimo, dois candidatos. 

15. Não será permitido nenhum tipo de consulta 
durante a realização das provas. 

16. O candidato deverá transcrever suas 
respostas na folha de respostas, que é o 
documento válido para correção eletrônica, 
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com caneta esferográfica azul ou preta, 
vedada qualquer colaboração ou participação 
de terceiros. 

17. Serão de inteira responsabilidade dos 
candidatos os prejuízos advindos das 
marcações feitas incorretamente na folha de 
respostas. 

18. Não serão computadas questões não 
assinaladas na folha de respostas, ou que 
contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura, ainda que legível. 

19. Não se poderá substituir a folha de respostas 
por erro do candidato e a ausência de 
assinatura na mesma implicará em sua 
anulação. 

20. Ao iniciar a prova, o candidato deverá 
permanecer na sala pelo tempo mínimo de 30 
(trinta) minutos. 

21. Serão mantidos, no mínimo, 03 (três) 
candidatos dentro de sala, até que o último 
termine a prova. 

22. O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, 
ENTREGARÁ AO FISCAL SOMENTE A SUA 
FOLHA DE RESPOSTAS, DEVIDAMENTE 
PREENCHIDA E ASSINADA. 

23. Não haverá revisão de provas sem que haja 
recurso devidamente fundamentado. 

24. Não será permitido o ingresso ou a 
permanência de pessoas estranhas ao 
concurso público no estabelecimento de 
aplicação das provas, exceto quando for 
acompanhante de candidata lactante, 
conforme previsto no presente edital. 

25. Será excluído do Concurso Público o 
candidato que: 

a) Se apresentar após o horário estabelecido; 

b) Não comparecer às provas, seja qual for o 
motivo alegado; 

c) Não apresentar a cédula oficial de 
identidade ou outro documento 
equivalente; 

d) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos 
para obter aprovação própria ou de 
terceiros, em qualquer etapa do concurso 
público; 

e) Durante a realização das provas for 
colhido em flagrante comunicação com 
outro candidato ou com pessoas 
estranhas, oralmente, por escrito, ou 
através de aparelhos eletrônicos, 
máquinas calculadoras (também em 
relógios), agendas eletrônicas ou 
similares, BIP, telefone celular, pager, 
walkman, máquina fotográfica, receptor, 
gravador etc, ou ainda que venha 
tumultuar a sua realização; 

f) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser 
momentaneamente, em casos especiais e 
desde que na companhia de um fiscal; 

g) Usar de incorreções ou descortesia para 
com os coordenadores, membros da 
Comissão Especial de Concurso Público, 
fiscais de salas, auxiliares e autoridades 
presentes; 

h) Não devolver a folha de respostas 
recebida. 

X – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

1. A classificação final dos candidatos será 
ordenada por cargo, em ordem decrescente, 
de acordo com o total de pontos obtidos nas 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha (com 
indicação de pontos em cada prova), 
contemplando todos os candidatos envolvidos, 
aprovados e reprovados. 

2. Para efeito de desempate entre os candidatos 
aprovados com a mesma pontuação, inclusive 
os portadores de deficiência, terá preferência, 
após a observância do disposto no parágrafo 
único do artigo 27 da lei Federal nº 10.741, de 
01/10/2003 (Estatuto do Idoso), 
sucessivamente o candidato que: 

a) Obtiver o maior número de pontos na 
Prova Específica, se houver; 

b) Obtiver o maior número de pontos na 
Prova de Conhecimentos Pedagógicos, se 
houver; 
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c) Obtiver o maior número de pontos na 
Prova de Informática, se houver; 

d) Obtiver o maior número de pontos na 
prova de Português; 

e) Tiver maior idade. 

XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

1. Caberão recursos, à Comissão Especial de 
Concurso Público, em única e última instância, 
desde que interposto dentro de 02 (dois) dias 
úteis e protocolados diretamente na Prefeitura, 
a contar do dia seguinte ao da publicação ou 
divulgação no quadro de avisos da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS 
MACHADOS e no endereço eletrônico 
www.exameconsultores.com.br, contra os 
seguintes eventos: 

a) inscrições (erro na grafia do nome; 
omissão do nome; erro no nº de inscrição; 
erro no nº da identidade; erro na 
nomenclatura do cargo; indeferimento de 
inscrição); 

b) local, sala, data e horário de prova (erro no 
local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 

c) questão da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha (desde que demonstrado erro 
material); 

d) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha (erro na resposta divulgada); 

e) resultado (erro na pontuação e/ou 
classificação). 

2. Se do exame dos recursos resultar anulação 
de questão, os pontos a ela correspondentes 
serão atribuídos a todos os candidatos que 
prestaram as provas, independentemente da 
formulação de recurso. 

3. Os recursos deverão ser preenchidos em 
formulário específico (modelo constante do 
ANEXO I deste Edital), endereçados à 
Comissão Especial de Concurso Público e 
protocolados pelos candidatos na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS 
MACHADOS, no horário de 8h às 11h e 13h 
às 17h. 

4. Será indeferido liminarmente o pedido de 
recurso fora de contexto ou não fundamentado 
ou ainda aqueles a que se der entrada fora 
dos prazos estabelecidos. 

5. Os recursos interpostos serão decididos em 
única instância. 

6. Não serão aceitos recursos interpostos por via 
postal, via fax, internet ou correio eletrônico. 

7. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO 
DOS MACHADOS, através da Comissão 
Especial de Concurso Público, enviará os 
recursos protocolados pelos candidatos à 
EXAME AUDITORES & CONSULTORES 
LTDA. 

8. Os recursos interpostos serão respondidos 
pela EXAME AUDITORES & CONSULTORES 
LTDA e será disponibilizado somente aos 
candidatos recorrentes em, no máximo, até a 
data da evento subseqüente constante do 
cronograma de concurso. 

XII – DA IMPUGNAÇÃO DESTE EDITAL 

1. Este Edital poderá ser impugnado no prazo de 
02 (dois) dias úteis, a contar da data de 
publicação de seu extrato no Jornal “Minas 
Gerais”. 

2. A apresentação de impugnação e a solução 
respectiva obedecerão às mesmas regras 
estabelecidas no item XI do presente Edital. 

3. A falta de impugnação no prazo estabelecido 
implica manifestação de aceitação integral dos 
termos deste Edital na defesa de interesses do 
candidato. 

XIII – DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

1. Às pessoas portadoras de deficiência que 
pretendam fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 
da Constituição Federal, é assegurado o 
direito de inscrição no presente Concurso 
Público, desde que a deficiência de que são 
portadoras seja compatível com o exercício do 
cargo. 

2. Ficam reservadas 11 (ONZE) vagas para os 
portadores de deficiência, nos termos do 
artigo 10, § 1º da Lei nº 283, de 20/09/99 
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(Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Riacho dos Machados), 
conforme especificado no ANEXO I deste 
Edital. 

2.1 As vagas para portadores de deficiência foram 
reservadas na proporção de 5% (cinco por 
cento) do total de vagas oferecidas para cada 
cargo, arredondando-se para o número inteiro 
subseqüente quando a aplicação do referido 
percentual resultou em fração. 

3. O candidato portador de deficiência deverá 
declarar, no momento da inscrição, essa 
condição e a deficiência da qual é portador, 
apresentando Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, COM EXPRESSA 
REFERÊNCIA AO CÓDIGO 
CORRESPONDENTE DA CLASSIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL DE DOENÇA - CID, bem 
como a provável causa da deficiência. Este 
Laudo ficará retido e será anexado ao 
formulário de inscrição. 

3.1. Em caso de inscrição via internet, o candidato 
deverá encaminhar o Laudo Médico via postal, 
endereçado ao SETOR DE CONCURSOS DA 
EXAME AUDITORES & CONSULTORES 
LTDA, postado, impreterivelmente, até o dia 
04/05/2009, através dos Correios por meio de 
Sedex com AR, dentro de um envelope 
devidamente identificado (nº de inscrição, 
nome completo e cargo pleiteado), para o 
endereço a seguir, sendo: 

Av. do Contorno, 3731 / 3º andar – Bairro Santa 
Efigênia – CEP 30110-017 - Belo Horizonte/MG 

4. O Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) valerá somente para este 
concurso, não podendo ser devolvido ou dele 
ser fornecida cópia. 

5. Caso o candidato não apresente o laudo 
médico, não será considerado como deficiente 
apto para concorrer às vagas reservadas, 
mesmo que tenha assinalado tal opção no 
formulário de inscrição. 

6. O candidato portador de deficiência que, no 
ato da inscrição, não declarar essa condição, 
não poderá interpor recurso em favor de sua 
situação. 

7. CASO NECESSITE DE CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA SE SUBMETER ÀS 
PROVAS PREVISTAS NESTE EDITAL, O 
CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
DEVERÁ SOLICITÁ-LAS POR ESCRITO, NO 
ATO DA INSCRIÇÃO. 

8. Se necessário, requerer tempo adicional para 
a realização das provas, deverá apresentar 
justificativa acompanhada de parecer emitido 
por especialista da área de sua deficiência. 

9. O atendimento diferenciado obedecerá a 
critérios de viabilidade e de razoabilidade e 
será comunicado ao candidato caso seja 
negado o seu requerimento. 

10. Não serão considerados como deficiência os 
distúrbios de acuidade visual, passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, 
estrabismo e congêneres. 

11. O candidato portador de deficiência, se 
aprovado, quando de sua posse, será 
submetido a exames médicos e 
complementares, que terá decisão terminativa 
sobre a qualificação como deficiente ou não e 
o grau de deficiência que não o incapacite 
para o exercício do cargo. 

12. Na falta de candidatos aprovados para as 
vagas reservadas a portadores de deficiência, 
estas serão revertidas aos demais 
concursados, com a estrita observância da 
ordem de classificação. 

13. As pessoas portadoras de deficiência 
participarão do Concurso em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que 
se refere ao conteúdo das provas, avaliação e 
critérios de aprovação, ao horário e ao local de 
aplicação das provas e à pontuação mínima 
exigida. 

14. Os candidatos que no ato da inscrição se 
declararem portadores de deficiência, se 
aprovados no Concurso Público, terão seus 
nomes publicados na lista geral dos aprovados 
e em lista à parte. 

XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Toda informação referente à realização do 
Concurso será fornecida pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS, 
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através da Comissão Especial de Concurso 
Público ou pela EMPRESA ORGANIZADORA 
DO CONCURSO, através do endereço 
eletrônico www.exameconsultores.com.br. 

2. O prazo de validade do presente Concurso 
Público é de 02 (dois) anos, contados da data 
da homologação do resultado final, podendo 
ser prorrogado por uma única vez, por igual 
período, mediante ato da Prefeita. 

3. Não serão dadas, por telefone, informações a 
respeito de datas, locais e horários de 
realização das provas. O candidato deverá 
observar rigorosamente os comunicados a 
serem divulgados na forma prevista neste 
edital. 

4. Ao entrar em exercício, o candidato ficará 
sujeito ao cumprimento do estágio probatório 
de 03 (três) anos, durante o qual sua eficiência 
e capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo. 

5. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES 
LTDA não fornecerá atestados ou certificados 
ou certidões, relativas à habilitação, 
classificação ou nota de candidatos. 

6. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO 
DOS MACHADOS e a EXAME AUDITORES 
& CONSULTORES LTDA não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes a 
este Concurso Público. 

7. O CANDIDATO DEVERÁ MANTER JUNTO À 
ENTIDADE EM QUE PRESTOU O 
CONCURSO PÚBLICO, DURANTE O SEU 
PRAZO DE VALIDADE, SEU ENDEREÇO 
ATUALIZADO, VISANDO EVENTUAIS 
CONVOCAÇÕES, NÃO LHE CABENDO 
QUALQUER RECLAMAÇÃO CASO ESTA 
NÃO SEJA POSSÍVEL, POR FALTA DA 
CITADA ATUALIZAÇÃO. 

8. A APROVAÇÃO NO CONCURSO FICA 
CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DAS 
DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES, DA 
RIGOROSA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, 
DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 
E LIMITES DE VAGAS EXISTENTES OU 
QUE VIEREM A VAGAR OU FOREM 
CRIADAS POSTERIORMENTE. 

9. O candidato aprovado no presente concurso 
público deverá tomar posse no prazo de 10 
(dez) dias úteis contados da data da 
publicação do ato de nomeação, prorrogável 
por igual período, mediante solicitação 
fundamentada do interessado e despacho da 
autoridade competente (artigo 16, § 3º da Lei 
nº 283, de 20/09/99 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de 
Riacho dos Machados). 

10. Quando a posse do candidato não ocorrer 
dentro do prazo previsto, sua nomeação será 
considerada sem efeito. 

11. É de 10 (dez) dias o prazo para o servidor 
entrar em exercício, contados da data da 
posse, sendo que somente após ser-lhe-á 
garantido o direito à remuneração. 

12. No ato da posse no cargo o candidato deverá 
apresentar, obrigatoriamente, os seguintes 
documentos: 

a) fotocópia da CTPS (Carteira de Trabalho e 
Previdência Social); 

b) fotocópia de comprovante de residência; 

c) fotocópia da certidão de nascimento ou 
casamento ou averbações, se houver; 

d) fotocópia da certidão de nascimento dos 
filhos, se tiver; 

e) fotocópia da Cédula de Identidade ou 
Carteira de Identidade Profissional e CPF; 

f) fotocópia do cartão de cadastramento no 
PIS/PASEP (se possuir); 

g) laudo médico favorável, fornecido por 
MÉDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIACHO DOS MACHADOS OU 
MÉDICO CREDENCIADO PELO 
MUNICÍPIO; 

h) 2 fotografias 3x4 recentes; 

i) fotocópia do Título de Eleitor com o 
comprovante de votação na última eleição; 

j) fotocópia do Certificado de Reservista, de 
isenção ou de dispensa (se do sexo 
masculino); 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHO DOS MACHADOS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2009 

Organização: 
 

 

 

Página 10 de 30 

k) declaração de bens; 

l) declaração de que não infringe o art 37, 
inciso XVI da CF/88 (Acumulação de 
Cargos e Funções) e ainda, quanto aos 
proventos de aposentadoria, o disposto no 
art 37, §10, da CF/88, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20/98; 

m) declaração de que não está 
incompatibilizado para nova investidura em 
cargo público. 

n) fotocópia do comprovante de capacitação 
legal para o exercício do cargo (diploma 
registrado ou declaração ou atestado ou 
certificado de conclusão do curso emitido 
pela instituição de ensino, carteira de 
identidade profissional, registro no órgão 
de fiscalização do exercício profissional 
competente).  

13. Os casos omissos ou duvidosos serão 
resolvidos pela Comissão Especial de 
Concurso Público. 

14. Todas as publicações referentes ao concurso 
estarão disponíveis no quadro de avisos da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS 
MACHADOS (Art. 87 da Lei Orgânica do 
Município de Riacho dos Machados e art. 1º 
da Lei Municipal nº 322/02) e no endereço 
eletrônico da empresa organizadora do 
Concurso - www.exameconsultores.com.br. 

15. Integra também o presente Edital o 
Cronograma do Concurso, constante do 
ANEXO V. 

16. A eliminação de registros escritos produzidos 
durante o Concurso Público será realizada 
após o(s) prazo(s) de que trata a Resolução nº 
14, de 24/10/2001 do CONARQ (Conselho 
Nacional de Arquivos). 

17. Caberá à Prefeita Municipal a homologação do 
resultado final. 

Riacho dos Machados/MG, 29 de janeiro de 2009. 
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ANEXO I 

CARGOS, VENCIMENTO, NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, 
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO, TIPOS DE PROVAS, N° DE QUESTÕES E PONTOS 

Nº de vagas 
Provas 

Código 
do 

cargo 

Especificação 
do cargo 

Vencimento 
(R$) Port. 

Defic. 
Concorrência 

ampla 

Requisitos 
(escolaridade, 

categoria 
profissional e 

outras 
exigências do 

cargo) 

Carga 
Horária 

Semanal 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) Tipos Nº de 

questões 
Pontos Horário de 

Realização 

1 ASSISTENTE 
SOCIAL 

1.200,00 - 01 

Ensino Superior 
Completo em 
Serviço Social – 
Registro no 
CRESS 

40h 100,00 
• Português 
• S.Pública 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

2 ATENDENTE DE 
SAÚDE 

415,00 - 01 Ensino Médio 
Completo 

40h 30,00 
• Português 
• Matemática 
• Informática 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

3 

BIOQUÍMICO-
FARMACÊUTICO 
DA FARMÁCIA 
BÁSICA DO 
MUNICÍPIO 

1.700,00 - 01 

Superior 
Completo em 
Farmácia – 
Especialização 
em Bioquímica 
– Registro no 
CRF 

40h 100,00 
• Português 
• S.Pública 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

4 

BIOQUÍMICO-
FARMACÊUTICO 
DO 
LABORATÓRIO 
DO CENTRO DE 
SAÚDE 

1.700,00 - 01 

Superior 
Completo em 
Farmácia – 
Especialização 
em Bioquímica 
– Registro no 
CRF 

40h 100,00 
• Português 
• S.Pública 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

5 
ENFERMEIRO 
DO CENTRO DE 
SAÚDE 

1.900,00 - 01 

Superior 
Completo em 
Enfermagem – 
Registro no 
COREN 

40h 100,00 
• Português 
• S.Pública 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

6 ENFERMEIRO 
DO P.S.F. 1.900,00 01 02 

Superior 
Completo em 
Enfermagem – 
Registro no 
COREN 

40h 100,00 
• Português 
• S.Pública 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

7 GARI 415,00 01 09 Nível Elementar 40h 30,00 
• Português 
• Matemática 
• C.Gerais 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

15h 

8 GUARDA 
MUNICIPAL 415,00 01 02 Nível Elementar 40h 30,00 

• Português 
• Matemática 
• C.Gerais 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

15h 

9 

MÉDICO DO 
PROGRAMA DE 
SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

5.000,00 01 02 

Superior 
Completo em 
Medicina – 
Registro no 
CRM 

40h 150,00 
• Português 
• S.Pública 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

10 MENSAGEIRO – 
OFFICY BOY 415,00 01 01 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

40h 30,00 
• Português 
• Matemática 
• C.Gerais 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

15h 

11 
ODONTÓLOGOS 
DO PROGRAMA 
SAÚDE BUCAL 

2.000,00 01 01 

Superior 
Completo em 
Odontologia – 
Registro no 
CRO 

40h 100,00 
• Português 
• S.Pública 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 
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Nº de vagas 
Provas 

Código 
do 

cargo 

Especificação 
do cargo 

Vencimento 
(R$) Port. 

Defic. 
Concorrência 

ampla 

Requisitos 
(escolaridade, 

categoria 
profissional e 

outras 
exigências do 

cargo) 

Carga 
Horária 

Semanal 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) Tipos Nº de 

questões 
Pontos Horário de 

Realização 

12 

PROFESSOR(A) 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 
(CIÊNCIAS) 

540,00 01 01 

Ensino Superior 
Completo – 
Licenciatura 
Plena, com 
formação 
pedagógica na 
área de 
atuação 

18h/aula 30,00 
• Português 
• C.Pedag. 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

13 

PROFESSOR(A) 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 
(EDUCAÇÃO 
FÍSICA) 

540,00 - 01 

Ensino Superior 
Completo – 
Licenciatura 
Plena, com 
formação 
pedagógica na 
área de 
atuação 

18h/aula 30,00 
• Português 
• C.Pedag. 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

14 

PROFESSOR(A) 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 
(GEOGRAFIA) 

540,00 01 01 

Ensino Superior 
Completo – 
Licenciatura 
Plena, com 
formação 
pedagógica na 
área de 
atuação 

18h/aula 30,00 
• Português 
• C.Pedag. 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

15 

PROFESSOR(A) 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 
(HISTÓRIA) 

540,00 01 02 

Ensino Superior 
Completo – 
Licenciatura 
Plena, com 
formação 
pedagógica na 
área de 
atuação 

18h/aula 30,00 
• Português 
• C.Pedag. 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

16 

PROFESSOR(A) 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 
(INGLÊS) 

540,00 - 01 

Ensino Superior 
Completo – 
Licenciatura 
Plena, com 
formação 
pedagógica na 
área de 
atuação 

18h/aula 30,00 
• Português 
• C.Pedag. 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

17 

PROFESSOR(A) 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 
(MATEMÁTICA) 

540,00 01 01 

Ensino Superior 
Completo – 
Licenciatura 
Plena, com 
formação 
pedagógica na 
área de 
atuação 

18h/aula 30,00 
• Português 
• C.Pedag. 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

18 

PROFESSOR(A) 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 
(PORTUGUÊS) 

540,00 01 01 

Ensino Superior 
Completo – 
Licenciatura 
Plena, com 
formação 
pedagógica na 
área de 
atuação 

18h/aula 30,00 
• Português 
• C.Pedag. 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 
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Nº de vagas 
Provas 

Código 
do 

cargo 

Especificação 
do cargo 

Vencimento 
(R$) Port. 

Defic. 
Concorrência 

ampla 

Requisitos 
(escolaridade, 

categoria 
profissional e 

outras 
exigências do 

cargo) 

Carga 
Horária 

Semanal 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) Tipos Nº de 

questões 
Pontos Horário de 

Realização 

19 PSICÓLOGO  1.200,00 - 01 

Superior 
Completo em 
Psicologia – 
Registro no 
CRP 

40h 100,00 
• Português 
• S.Pública 
• Específica 

10 
10 
10 

25 
25 
50 

9h 

11 31 
TOTAL DE VAGAS 

42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHO DOS MACHADOS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2009 

Organização: 
 

 

 

Página 14 de 30 

 

ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

• ASSISTENTE SOCIAL: Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos 
específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores 
municipais; elaborar e executar programas de capacitação de mão de obra e sua integração no mercado 
de trabalho; elaborar ou participar da elaboração e execução de campanha educativa no campo da 
Saúde Pública, higiene e saneamento; organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e 
desamparados; orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, em fase de problemas de 
habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; promover, por meio de técnicas 
próprias e através de entrevistas, palestras, visitas a domicilio e outros meios, a prevenção ou solução de 
problemas sociais identificados entre grupos específicos de pessoas; organizar e manter atualizadas 
referências sobre as características sócio-econômicas dos servidores municipais, bem como dos 
pacientes assistidos nos postos de saúde; participar da elaboração, execução e avaliação dos programas 
de orientação educacional e pedagógico na rede escolar municipal; aconselhar e orientar a população 
nos postos de saúde, escolas e creches municipais; orientar os servidores que auxiliam na execução das 
atribuições típicas da classe; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar 
outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• ATENDENTE DE SAÚDE: Responder e organizar os serviços de recepção; receber prontuários do 
arquivo médico, separar, conferir todos conforme listagem; receber, separar e entregar aos pacientes no 
dia de sua consulta marcada, exames solicitados pelo médico para o seu atendimento; receber exames 
de laboratório ou rx e entregar aos pacientes no dia de sua consulta; registrar, em livro próprio, o 
atendimento do paciente ou ficha de pronto atendimento; solicitar do paciente, o cartão de consulta, 
emitir comprovante de comparecimento, quando solicitado; encaminhar pedidos de exames externos à 
central de exames após a autorização e assinatura da chefia; encaminhar à divisão médica todo 
agendamento ou suspensão após a elaboração e visto da chefia; emitir, conforme organograma, 
requisição interna de materiais de gráfica, almoxarifado e farmácia; datilografar/digitar memorandos, 
ofícios, escala de férias e suas transferências após a elaboração e assinatura da chefia; receber e 
colocar em pasta de chefia para ciência todos os tipos de papéis recebidos; confeccionar informes 
estatísticos com tabulação diária e mensal dos dados; marcar consultas novas e retornos; organizar 
arquivo; preencher guias de remoção; enviar avisos de cirurgia; observar e cumprir as normas de higiene 
e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• BIOQUÍMICO – FARMACÉUTICO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO: Coordenar a farmácia 
básica de saúde do município assumindo a responsabilidade técnica da mesma; Executar tarefas mais 
complexas de farmácia atendendo as necessidades dos pacientes; Cumprir a lei, manter a dignidade e a 
honra da profissão e observar o seu código de ética; Respeitar a vida humana, não cooperando com atos 
que intencionalmente atentam contra ela, ou que coloque em risco sua atividade física ou psíquica; 
Respeitar o direito do usuário de conhecer o medicamento que lhe é dispensado e de decidir sobre a sua 
saúde e bem estar; Assumir com visão social, sanitária e política, seu papel na determinação de padrões 
desejáveis do ensino e do exercício da farmácia; Contribuir para a promoção da saúde individual e 
coletiva, principalmente no campo da prevenção, sobretudo quando, nessa área, desempenhar cargo ou 
função política; Informar e assessorar ao paciente sobre a utilização correta do medicamento; Aconselhar 
e prescrever de livre dispensação nos limites da atenção primária a saúde; Atualizar e ampliar seus 
conhecimentos técnico-científicos e sua cultura geral, visando ao bem público e a efetiva prestação de 
serviços ao ser humano, observando as normas e princípios do Sistema Nacional de Saúde, em especial 
quanto à atenção primária da saúde; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
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• BIOQUÍMICO - FARMACÊUTICO DO LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE: Coordenar, preparar e 
executar análises laboratoriais físico-químico; coordenar o Laboratório do Centro de Saúde do município 
assumindo a responsabilidade técnica do mesmo; realizar exames em geral, avaliando tratamento clínico 
e cirúrgico da população carente em geral, alunos de rede escolar, servidores públicos e seus 
dependentes; Executar tarefas mais complexas de farmácia atendendo as necessidades dos pacientes; 
Cumprir a lei, manter a dignidade e a honra da profissão e observar o seu código de ética; Respeitar a 
vida humana, não cooperando com atos que intencionalmente atentam contra ela, ou que coloque em 
risco sua atividade física ou psíquica; Respeitar o direito do usuário de conhecer o medicamento que lhe 
é dispensado e de decidir sobre a sua saúde e bem estar; Assumir com visão social, sanitária e política, 
seu papel na determinação de padrões desejáveis do ensino e do exercício da farmácia; Contribuir para 
a promoção da saúde individual e coletiva, principalmente no campo da prevenção, sobretudo quando, 
nessa área, desempenhar cargo ou função política; Informar e assessorar ao paciente sobre a utilização 
correta do medicamento; Aconselhar e prescrever de livre dispensação nos limites da atenção primária a 
saúde; Observar sempre, com rigor científico, qualquer tipo de medicina alternativa, procurando melhorar 
a assistência ao paciente; Atualizar e ampliar seus conhecimentos técnico-científicos e sua cultura geral, 
visando ao bem público e a efetiva prestação de serviços ao ser humano, observando as normas e 
princípios do Sistema Nacional de Saúde, em especial quanto à atenção primária da saúde; Utilizar os 
meios de comunicação a que tenha acesso para prestar esclarecimento, conceder entrevistas ou 
palestras com finalidade educativa e de interesse social; observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• ENFERMEIRO DO CENTRO DE SAÚDE: Executar atividades especializadas, envolvendo a prestação 
de assistência médica à população em geral; Realizar estudos, elaboração e planejamento de 
implementação de medidas de saúde pública e assistência médica; Acompanhar a realização de exames 
clínicos, diagnósticos, cirurgias; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• ENFERMEIRO DO P.S.F.: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências 
clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Realizar atendimentos aos 
usuários da sua área adstrita; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da 
Saúde e as Disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; 
Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, 
mulher, adulto, e idoso; No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de 
vigilância epidemiologica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, 
quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção 
na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a 
atuação clínica à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; Supervisionar e coordenar ações 
para capacitação dos Agentes Comunitário  de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao 
desempenho de sua funções; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• GARI: Executar sob supervisão, tarefas manuais simples que necessitem de esforço físico, relacionadas 
aos serviços de limpeza de logradouros e bens públicos; Varrer ruas e outros logradouros públicos; 
Fazer coleta de lixo da municipalidade; Coletar lixo nos depósitos, recolhendo-os para incinerá-los ou 
despejá-los em local apropriado; Raspar, lavar e lubrificar as caçambas de lixo; Executar serviços de 
limpeza nas dependências municipais; Pintar meio-fios, troncos de árvores e outros; Conservar as áreas 
ajardinadas, irrigando, removendo folhagens secas e outros detritos dos canteiros, capinando, cortando e 
arrancando ervas daninhas; Limpar escadas, pisos e passadeiras; Ajudar no plantio de árvores, plantas e 
gramas; Participar de mutirões; participar de reuniões e grupos de trabalho; observar e cumprir as 
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normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas, a critério do superior 
imediato. 

• GUARDA MUNICIPAL: Executar a vigilância de instalações, equipamentos, materiais e pessoas, 
percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências e áreas delimitadas, para evitar 
roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; Executar ronda noturna nos prédios, 
garagens, depósitos e outros, assim como nas cercanias dos mesmos, observando o trânsito de veículos 
e pessoas, atitudes suspeitas e concentrações, orientando e fornecendo informações; Executar serviços 
de vigilância nas unidades de preservação da Prefeitura; Identificar e esclarecer a razão da presença de 
qualquer pessoa na área de serviço, detendo ou impedindo sua permanência, quando não houver 
justificativa para o fato; Verificar se as janelas, portas, portões e outras vias de acesso dos 
estabelecimentos estão fechadas corretamente, e se as luzes torneiras e outros estão desligados; 
Responsabilizar-se pela guarda das chaves das dependências; Auxiliar nos serviços de manutenção e 
limpeza dos estabelecimentos públicos; Prender em flagrante todo aquele que for encontrado na prática 
de algum crime e encaminhá-lo a local determinado com as testemunhas e as vítimas; Dar proteção aos 
servidores; Cumprir e fazer cumprir as medidas de prevenção contra incêndio, bem como realizar as 
ações preliminares de combate e o isolamento do local; Dar conhecimento imediato aos superiores 
hierárquicos de toda e qualquer anormalidade constatada na sua área de atuação; Relatar ao sucessor 
as anormalidades ocorridas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar 
outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Realizar consultas clinicas aos usuários da sua 
área adstrita; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, 
no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na 
atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação 
clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 
emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a 
continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-
referência; Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar internação hospitalar; Solicitar exames 
complementares; Verificar e atestar óbito; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho; executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• MENSAGEIRO - OFFICY BOY: Executar serviços internos e externos; entregar documentos, mensagens 
e encomendas ou pequenos volumes; solicitar protocolos; coletar assinaturas de documentos diversos; 
efetuar pequenas compras e pagamentos do órgão, com autorização prévia; observar e cumprir as 
normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas, a critério do superior 
imediato. 

• ODONTÓLOGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL: Realizar levantamento epidemiológico para traçar 
o perfil de saúde bucal da população adscrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da 
Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a 
população adscrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema complexos a outros 
níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados 
nas urgências; Realizar pequenas cirurgias ambulatóriais; Prescrever medicamentos e outras 
orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre 
assuntos de sua competência; Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à 
saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento 
local; Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e 
supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; Capacitar as equipes de saúde da 
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família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; Supervisionar o trabalho 
desenvolvido pelo THD e o ACD; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (CIÊNCIAS): Programar, preparar e ministrar aulas de 
Ciências aos alunos da rede municipal de ensino; acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos, 
comunicando eventuais anomalias a seus superiores hierárquicos; requisitar, receber, zelar e aplicar com 
as técnicas devidas, todo material destinado ao cumprimento de suas funções; Participar na elaboração 
da Proposta Pedagógica da escola. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica 
da escola. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Estabelecer e implementar plano estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos e as horas-aula 
estabelecidos. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação com as famílias da 
comunidade. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais 
da escola e do processo de ensino-aprendizagem; observar e cumprir as normas de higiene e segurança 
do trabalho; executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (EDUCAÇÃO FÍSICA): Programar, preparar e ministrar aulas 
de educação física aos alunos da rede municipal de ensino; acompanhar e avaliar o desempenho dos 
alunos, comunicando eventuais anomalias a seus superiores hierárquicos; requisitar, receber, zelar e 
aplicar com as técnicas devidas, todo material destinado ao cumprimento de suas funções; Participar na 
elaboração da Proposta Pedagógica da escola. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Estabelecer e implementar plano estratégias 
de recuperação para os alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos e as horas-aula 
estabelecidos. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação com as famílias da 
comunidade. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais 
da escola e do processo de ensino-aprendizagem; observar e cumprir as normas de higiene e segurança 
do trabalho; executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (GEOGRAFIA): Programar, preparar e ministrar aulas de 
Geografia aos alunos da rede municipal de ensino; acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos, 
comunicando eventuais anomalias a seus superiores hierárquicos; requisitar, receber, zelar e aplicar com 
as técnicas devidas, todo material destinado ao cumprimento de suas funções; Participar na elaboração 
da Proposta Pedagógica da escola. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica 
da escola. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Estabelecer e implementar plano estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos e as horas-aula 
estabelecidos. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação com as famílias da 
comunidade. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais 
da escola e do processo de ensino-aprendizagem; observar e cumprir as normas de higiene e segurança 
do trabalho; executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (HISTÓRIA): Programar, preparar e ministrar aulas de História 
aos alunos da rede municipal de ensino; acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos, comunicando 
eventuais anomalias a seus superiores hierárquicos; requisitar, receber, zelar e aplicar com as técnicas 
devidas, todo material destinado ao cumprimento de suas funções; Participar na elaboração da Proposta 
Pedagógica da escola. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. 
Zelar pela aprendizagem dos alunos. Estabelecer e implementar plano estratégias de recuperação para 
os alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidos. Participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 
Colaborar com as atividades de articulação com as famílias da comunidade. Desincumbir-se das demais 
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tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e do processo de ensino-
aprendizagem; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (INGLÊS): Programar, preparar e ministrar aulas de Língua 
Inglesa aos alunos da rede municipal de ensino; acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos, 
comunicando eventuais anomalias a seus superiores hierárquicos; requisitar, receber, zelar e aplicar com 
as técnicas devidas, todo material destinado ao cumprimento de suas funções; Participar na elaboração 
da Proposta Pedagógica da escola. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica 
da escola. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Estabelecer e implementar plano estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos e as horas-aula 
estabelecidos. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação com as famílias da 
comunidade. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais 
da escola e do processo de ensino-aprendizagem; observar e cumprir as normas de higiene e segurança 
do trabalho; executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (MATEMÁTICA): Programar, preparar e ministrar aulas de 
Matemática aos alunos da rede municipal de ensino; acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos, 
comunicando eventuais anomalias a seus superiores hierárquicos; requisitar, receber, zelar e aplicar com 
as técnicas devidas, todo material destinado ao cumprimento de suas funções; Participar na elaboração 
da Proposta Pedagógica da escola. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica 
da escola. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Estabelecer e implementar plano estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos e as horas-aula 
estabelecidos. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação com as famílias da 
comunidade. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais 
da escola e do processo de ensino-aprendizagem; observar e cumprir as normas de higiene e segurança 
do trabalho; executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (PORTUGUÊS): Programar, preparar e ministrar aulas de 
Língua Portuguesa aos alunos da rede municipal de ensino; acompanhar e avaliar o desempenho dos 
alunos, comunicando eventuais anomalias a seus superiores hierárquicos; requisitar, receber, zelar e 
aplicar com as técnicas devidas, todo material destinado ao cumprimento de suas funções; Participar na 
elaboração da Proposta Pedagógica da escola. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Estabelecer e implementar plano estratégias 
de recuperação para os alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos e as horas-aula 
estabelecidos. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação com as famílias da 
comunidade. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais 
da escola e do processo de ensino-aprendizagem; observar e cumprir as normas de higiene e segurança 
do trabalho; executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

• PSICÓLOGO: Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, elaborando 
e aplicando técnicas psicológicas conforme a necessidade e clientela atendida; Realizar o diagnóstico, 
orientação e terapia clínica em consonância com as necessidades da demanda de atendimento; Efetuar 
o recrutamento, seleção e treinamento de pessoal conforme solicitação prévia; Participar de aplicação de 
diretrizes pertinentes à política de recursos humanos do município; Propor, desenvolver e coordenar 
programas junto à clientela que atende; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho; executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
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ANEXO III 

MODELOS DE PROCURAÇÃO E FORMULÁRIO PARA RECURSO 

PROCURAÇÃO 
Por este instrumento particular, eu ___________________________________________________________, portador do CPF nº 
_________________, cédula de identidade nº ________________________, residente à _________________________________________, 
nº _______, Bairro __________________, CEP ________________, na cidade de ___________________________, estado de __________, 
e-mail _____________________, nomeio e constituo como meu bastante procurador, para os fins de promover a minha inscrição no cargo de 
______________________________________________ do Concurso Público da _________________________________________, Edital 
nº 01/2009, o Sr(a). _______________________________________________________, portador da cédula de identidade nº 
______________________________, e-mail ____________________________________________, residente à 
___________________________________, nº _______, Bairro ____________________, CEP ________________, na cidade de 
___________________________, estado de __________, com os poderes específicos para, em meu nome, firmar o requerimento padrão de 
inscrição e declaração de que estou de acordo com as normas do contidas no referido edital. 
 

Local e data: ____________________, _____/_____/_____. 
 

Assinatura: ______________________________________ 
 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
À Comissão Especial de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados 

Concurso Público – Edital nº 01/2009 
 

Candidato  

Nº de Inscrição  

Cargo  
 

Marque abaixo o tipo de recurso: 
 

SOBRE AS INSCRIÇÕES 
 

 Erro na grafia do nome  Omissão do nome  Erro no nº de Inscrição  Erro no nº da Identidade 
 

 Erro na nomenclatura do cargo  Indeferimento de Inscrição 
 

SOBRE O LOCAL, SALA, DATA E HORÁRIO DE PROVA 
 

 Erro no local e/ou sala de prova  Erro na data e/ou horário de prova 
 
 

SOBRE O GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA / RESULTADO 
 

 Erro na resposta divulgada  Pontuação  Classificação 
 
 

Digitar ou datilografar ou escrever em letra de forma a justificativa do recurso, de forma objetiva: 
 

 

 

 

 

 
Local e data: ____________________, _____/_____/_____. 

 
Assinatura: ______________________________________ 
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ANEXO IV 

PROGRAMA DE PROVA PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

CARGOS (NÍVEL ELEMENTAR) 

GARI; GUARDA MUNICIPAL. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PORTUGUÊS: Leitura, compreensão e interpretação de textos diversos. Encontros vocálicos e 
consonantais. Dígrafos. Separação de sílabas (classificações). Sílaba tônica (classificações). Artigos 
(flexões). Substantivos (flexões). Adjetivos (flexões). Verbos (flexões). Tipos de frases. Sugestão 
Bibliográfica: Gramática Nova de Faraco & Moura. Novíssima Gramática de Domingos Paschoal Cegalla. 
Gramática – Teoria e exercícios de João Domingues Maia. Gramática de Paschoalin & Spadoto. Livros 
Didáticos de Língua Portuguesa para 1ª a 4ª série. Outras publicações que abranjam o programa proposto. 

MATEMÁTICA: 1) Conjuntos (noção, igualdade desigualdade, tipos, pertence e não pertence, subconjuntos, 
união e interseção). 2) Números naturais. 3) Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e 
potenciação). 4) Sistema de numeração decimal. 5) Sistema monetário brasileiro. 6) Sentenças matemáticas. 
7) Frações. 8) Números decimais. 9) Porcentagem. 10) Problemas. 11) Medidas: comprimento, superfície, 
volume, massa, capacidade e tempo. Sugestão Bibliográfica: GIOVANNI, José Ruy.  A Conquista da 
Matemática, método experimental. SP. FTD. CASTILHO, Sônia Fiúza da Rocha, DUARTE, Ana Lúcia 
Amaral. Matemática Orientada. Bhte. Ed. Vigília. Outras publicações que abranjam o programa proposto. 

CONHECIMENTOS GERAIS: Elementos da política e economia nacionais. Cultura e sociedade (música, 
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro e televisão). História do Brasil. Elementos geográficos 
brasileiros. Descobertas e inovações científicas e tecnológicas e seus impactos na sociedade 
contemporânea. O desenvolvimento urbano brasileiro. Meio ambiente. Sugestão Bibliográfica: Livros de 
História e Geografia Geral. Internet. Revistas, Jornais e Telejornais. Outras publicações que abranjam o 
programa proposto. 

CARGO (FUNDAMENTAL COMPLETO) 

MENSAGEIRO - OFFICY BOY.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PORTUGUÊS: Estudo e interpretação de texto informativo e/ou literário. Ortografia. Acentuação Gráfica; 
Encontros Vocálicos e consonantais, dígrafos; Divisão Silábica; Concordância verbal e nominal; Regência 
verbal e nominal; Preposição e conjunção: classificação e emprego. Frase, oração e período: termos 
principais da oração. Conjugação verbal. Pontuação. Classes de palavras e suas respectivas flexões 
(gênero, número e grau). Classificação das palavras que se referem à quantidade de sílabas e a sílaba 
tônica. Sugestão Bibliográfica: Gramática Nova. Faraco & Moura. Novíssima Gramática. Domingos 
Paschoal Cegalla. Curso Prático de Gramática Ernani Terra. Gramática Ilustrada. Hildebrando A. de André. E 
outras publicações que abranjam o programa proposto 

MATEMÁTICA: Sistema de medida. Sistemas de numeração. Sistema métrico decimal, unidade de 
comprimento, unidades usuais de tempo. Matemática comercial: Razões e proporções; Grandezas diretas e 
inversamente proporcionais; Regra de três simples e compostas; Porcentagem; Juros Simples. Problemas 
com números naturais. Divisibilidade. Potenciação (propriedades). Números negativos (soma, divisão, 
multiplicação, subtração). Equação e Inequação. Números inteiros. Médias (média aritmética e ponderada). 
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Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Raiz. Fração (classificação, simplificação, operação). 
Conjunto de números naturais. Sugestão Bibliográfica: BONGIOVANNI, VISSOTO E LAUREANO, 5ª a 8ª 
série. Matemática Vida. Ed. Ática. IEZZI, Gelson. Matemática 5ª a 8ª série. Dolce Oswaldo, Machado Antônio 
- SP. Atual. GIOVANNI, José Ruy, CASTRUCCI, Benedito, JÚNIOR, José Ruy Giovanni. A Conquista da 
Matemática – Teoria e Aplicação 5ª a 8ª série, Edição renovada. Editora FTD. SP. IMENES, Luiz Márcio, 
LELLIS, Matemática 5ª a 8ª série. Editora Scipione. Outras publicações que abranjam o programa proposto. 

CONHECIMENTOS GERAIS: Elementos da política e economia mundiais, cultura e sociedade nacional e 
internacional (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro e televisão). História do Brasil. 
Elementos geográficos. Descobertas e inovações científicas e tecnológicas e seus impactos na sociedade 
mundial contemporânea. O desenvolvimento urbano mundial. Meio ambiente. Sugestão Bibliográfica: 
Livros de História e Geografia Geral. Internet. Revistas, Jornais e Telejornais. Outras publicações que 
abranjam o programa proposto. 

CARGO (MÉDIO COMPLETO) 

ATENDENTE DE SAÚDE.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PORTUGUÊS: Leitura, compreensão e interpretação de textos diversos. Advérbio. Pronomes. Verbos e suas 
flexões. Conjunção e preposição (classificações). Frase, período e oração. Concordância verbal e nominal. 
Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos e 
funções sintáticas. Crase. Regência verbal e nominal. Períodos compostos por coordenação e subordinação 
(classificações). Sugestão Bibliográfica: Gramática de Hoje de Ernani Terra e José de Nicola. Nova 
Gramática do Português Contemporâneo de Celso Cunha. Curso Prático de Gramática de Ernani Terra. 
Gramática Ilustrada de Hidelbrando A. de André. Curso Prático de Português de Luís Agostinho Cadore. 
Livros didáticos de Língua Portuguesa para o Ensino Médio. Outras publicações que abranjam o programa 
proposto. 

MATEMÁTICA: 1) Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de 
problemas. 2) Múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo 
múltiplo comum. 3) Números fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas. 4) 
Frações e números decimais: Operações com números decimais. 5) Sistema Métrico Decimal: Perímetro de 
figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). 6) Conjunto 
dos números inteiros relativos: Operações e resoluções de problemas. 7) Conjunto dos números racionais: 
Resolução de equações do 1º grau. Resolução de problemas. 8) Razão e proporção. Propriedades das 
proporções. Divisão proporcional. Média aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de 
três, composta. 9) Porcentagem, juros simples e montante. 10) Conjunto dos números reais: Operações com 
polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações 
do 2º grau. Resolução de problemas. 11) Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: 
aplicação do teorema de Pitágoras. 12) Funções: Função do 1º grau. Função quadrática. Função 
exponencial. Função logarítmica. 13) Análise Combinatória Simples. 14) Geometria sólida: prismas e 
pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. Sugestão Bibliográfica: DANTE, Luiz Roberto. 
Matemática: contexto e aplicações. Ensino Médio. Volumes 1 e 2. Editora Ática. GIOVANNI, José Ruy & 
GIOVANNI JÚNIOR, José Ruy. Matemática pensar e descobrir: novo - 5ª a 8ª séries. Editora FTD. 
GOULART, Márcio Cintra. Matemática no ensino médio. Volumes 1 e 2. Editora Scipione. IEZZI, Gelson & 
DOLCE, Osvaldo & MACHADO, Antônio. Matemática e realidade. Atual Editora. SCIPIONE, Di Pierro Netto. 
Pensar matemática: para o ensino fundamental. 5ª a 8ª séries. Ed. Scipione. Outras publicações que 
abranjam o programa proposto. 

INFORMÁTICA: 1. Conceitos de Internet/Intranet. 2. Conceitos básicos e modos de utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet. 2.1 Ferramentas e 
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aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. 
2.2 Conceitos de proteção e segurança. 3. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de 
software. 3.1 Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de 
cópia de segurança (backup). 3.2 Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: 
Word, Excel). Sugestão Bibliográfica: Mink, Carlos - Microsoft Office 2000 - Editora Makron Books Ltda. 
Norton, Peter - Introdução À Informática, Editora Makron Books. Souza Neto, João - Redes de 
Computadores, Um Guia Prático - Editora Msd. Microsoft Corporation. Guia Microsoft Windows 98. Microsoft 
Corporation. Guia Microsoft Office 2000. Torres, Gabriel. Hardware Curso Completo. Editora Axcel Books. 
PERSON, Ron. Usando Word  for Windows 95. QUE – Editora Campus. SÉRIE Prático e Comercial Fácil – 
Windows 98, Office 2000, Word 2000 e Excel 2000. Makron Books, 2000. Ajuda on-line do Sistema 
Operacional Windows 2000. Ajuda on-line do Microsoft Office 2000. Ajuda on-line do Microsoft EXCEL 2000. 
Outras publicações que abranjam o programa proposto. 

CARGOS (SUPERIOR) 

ASSISTENTE SOCIAL; BIOQUÍMICO – FARMACÉUTICO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO; 
BIOQUÍMICO-FARMACÊUTICO DO LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE; ENFERMEIRO DO P.S.F.; 
ENFERMEIRO DO CENTRO DE SAÚDE; MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA; 
ODONTÓLOGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL; PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (CIÊNCIAS; 
EDUCAÇÃO FÍSICA; GEOGRAFIA; HISTÓRIA; INGLÊS; MATEMÁTICA; PORTUGUÊS); PSICÓLOGO. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, BIOQUÍMICO–FARMACÉUTICO DA 
FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, BIOQUÍMICO-FARMACÊUTICO DO LABORATÓRIO DO CENTRO 
DE SAÚDE, ENFERMEIRO DO P.S.F., ENFERMEIRO DO CENTRO DE SAÚDE, MÉDICO DO 
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ODONTÓLOGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, 
PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (CIÊNCIAS; EDUCAÇÃO FÍSICA; GEOGRAFIA; HISTÓRIA; 
INGLÊS; MATEMÁTICA; PORTUGUÊS), PSICÓLOGO: Leitura, compreensão e interpretação de textos 
diversos. Advérbio. Pronomes. Verbos e suas flexões. Conjunção e preposição (classificações). Frase, 
período e oração. Concordância verbal e nominal. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Teoria 
geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. Crase. Regência verbal e nominal. 
Períodos compostos por coordenação e subordinação (classificações). Sugestão Bibliográfica: Gramática 
de Hoje de Ernani Terra e José de Nicola. Nova Gramática do Português Contemporâneo de Celso Cunha. 
Curso Prático de Gramática de Ernani Terra. Gramática Ilustrada de Hidelbrando A. de André. Curso Prático 
de Português de Luís Agostinho Cadore. Livros didáticos de Língua Portuguesa para o Ensino Médio. Outras 
publicações que abranjam o programa proposto. 

SAÚDE PÚBLICA PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, BIOQUÍMICO–FARMACÉUTICO DA 
FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, BIOQUÍMICO-FARMACÊUTICO DO LABORATÓRIO DO CENTRO 
DE SAÚDE, ENFERMEIRO DO P.S.F., ENFERMEIRO DO CENTRO DE SAÚDE, MÉDICO DO 
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ODONTÓLOGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PSICÓLOGO: 
1) Organização dos serviços de saúde no Brasil. 2) Organização e princípios do SUS. 3) Modelo Assistencial 
e Financiamento. 4) Planejamento e programação local de saúde. 5) Política Nacional de Humanização. 6) 
Sistema Único de Saúde – Princípios, Diretrizes e Controle Social. 7) Política Nacional de Atenção Básica no 
SUS. 8) Sistemas de Informação em Saúde. 9) Doenças de Notificação Compulsória. Sugestão Bibliográfica: 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº  8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº  8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº 373 de 27/02/2002.  Regionalização da Assistência à 
Saúde: Aprofundando a descentralização com eqüidade no acesso. Norma Operacional da Assistência à 
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Saúde (NOAS – SUS – 2001-2002). BRASIL – Portaria/ GM nº 399 de 22/02/2006. Ministério da Saúde. 
Pacto pela Vida. Disponível em http://www.saude.gov.br/dab. BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso (doenças de notificação 
compulsória). Disponível em http://www.saude.gov.br/svs. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 
648, de 28/03/2006. Brasília,   Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e 
normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família e o Programa Agentes 
Comunitários de Saúde. Disponível em http://www.saude.gov.br/dab. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: documento base para gestores 
e trabalhadores do SUS – Brasília - Ministério da Saúde. CUNHA, J.P., Cunha, R.E. Sistema Único de Saúde 
– Princípios. In_____ Brasil. Ministério da Saúde. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos, Brasília, 
2001, pp 285-304. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gestao_municipal_de_saude.pdf. FREITAS, Carlos Machado 
de.  A Vigilância da Saúde para a Promoção da Saúde. In: CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado 
de. Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências (capítulo 7), Editora Fiocruz. ROUQUAYROL, 
Maria Zélia, ALMEIDA, Naomar de. Epidemiologia e Saúde. Rio de Janeiro. MEDSI. STARFIELD, Bárbara. 
Atenção Primária. Equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO e 
Ministério da Saúde. Sistemas de Informação em Saúde: Disponível em http://www.saude.gov.br/bvs. Outras 
publicações que abranjam o programa proposto. Rezende, SC & Heller, L. O saneamento no Brasil: políticas 
e interfaces. 2ª edição. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 387p. Brasil. Ministério da Saúde. Organização 
Pan Americana de Saúde. Avaliação de Impacto na saúde das ações de saneamento: marco conceitual e 
estratégia metodológica. OPAS. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 111p. Brasil. Ministério da Saúde. 
Conselho Nacional de Saúde. Subsídios para construção da política Nacional de Saúde Ambiental. Editora 
do Ministério da Saúde, 2007. 56p. Outras publicações que abranjam o programa proposto. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II 
(CIÊNCIAS; EDUCAÇÃO FÍSICA; GEOGRAFIA; HISTÓRIA; INGLÊS; MATEMÁTICA; PORTUGUÊS): 
ANGOTTI, Maristela. O trabalho docente na pré-escola: revisitando teorias, descortinando práticas. São 
Paulo: Pioneira, 2003. ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula. 2ª Ed. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2001. BRAGGIO, Silvia Lucia Bigonjal. Leitura e alfabetização: da concepção mecaniscista à 
sociopsicolinguística. 2ª Ed. Porto Alegre: Ates Médias, 2002. DAYAN, Silvia Parrat. Como enfrentar a 
indisciplina na escola. São Paulo: Contexto, 2008. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes 
necessários à prática educativa. 27ª Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003. KLEIMAN,  Ângela B. (org.). Os 
significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. 6ª Ed. São Paulo: 
Mercado de Letras, 2003. KLEIN, Lígia Regina. Alfabetização: quem tem medo de ensinar? 4ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2002. LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências 
educacionais e profissão docente. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2000. LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 20ª Ed. 
São Paulo: Cortez, 2001. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem: estudos e proposições. 
15ª ed. São Paulo: Cortez, 2003. MENEGOLLA, Maximiliano e SANT’ANNA. Ilza Martins. Por que planejar? 
Como planejar? 7ª Ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. NEVES, Iara Conceição Bitencourt. (org.). Ler e 
escrever: compromisso de todas as áreas. 5ª ed. Porto Alegre: UFRGS, 2003. PIAGET, Jean; INHELDER 
Barbel. A Psicologia da criança. 15ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. REDIN, Euclides. Espaço e o 
tempo da criança: se der tempo a gente brinca! 3ª Ed. Porto Alegre: Mediação, 2000. TFOUNI, Leda 
Verdiani. Letramento e alfabetização. 3ª Ed. São Paulo: Cotez, 2000. VASCONCELLOS, Celso dos Santos. 
Avaliação: concepção dialética-libertadora do processo de avaliação escolar. 14ª Ed. São Paulo: Libertad, 
2001. VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Construção do conhecimento em sala de aula. 13ª ed. São 
Paulo: Libertad, 2002. Outras publicações que abranjam o programa proposto. 

ESPECÍFICA PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL: A identidade da profissão do Serviço Social e 
seus determinantes ideo-políticos. O espaço ocupacional e as relações sociais que são estabelecidas pelo 
Serviço Social. A Questão Social, o contexto conjuntural, profissional e as perspectivas teórico-
metodológicas do Serviço Social pós-reconceituação. O espaço sócio-ocupacional do Serviço social e as 
diferentes estratégias de intervenção profissional. As possibilidades, os limites e as demandas para o Serviço 
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Social na esfera pública, privada e nas ONG’s. A instrumentalidade como elemento da intervenção 
profissional. O planejamento da intervenção e a elaboração de planos, programas e projetos sociais. O 
Serviço Social na contemporaneidade: as novas exigências do mercado de trabalho. Análise da questão 
social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. Os fundamentos éticos da 
profissão. A consolidação da LOAS e seus pressupostos teóricos.  O novo reordenamento da Assistência 
Social/SUAS. A política social brasileira e os  programas sociais de transferência de renda na 
contemporaneidade: bolsa família, PETI, Agente Jovem etc. Sugestão Bibliográfica: A prática 
institucionalizada do serviço social / Rose Mary Sousa Serra. São Paulo: Cortez; Crise de maturidade no 
serviço social: repercussões no mercado de trabalho / Rose Mary Sousa Serra. São Paulo: Cortez; Serviço 
social e instituição: a questão da participação / Maria Luiza Souza. São Paulo: Cortez; Serviço social: 
identidade e alienação / Maria Lúcia Martinelli. São Paulo: Cortez; Gestão social: uma questão em debate / 
Raquel Raichelis e Elizabeth Rico. São Paulo: Educ; Como elaborar projetos / Domingos Armani. Porto 
Alegre: Tomo Editorial; Estratégias de ação em serviço social / Vicente de Paula Faleiros. São Paulo: Cortez; 
Saber profissional e poder institucional / Vicente de Paula Faleiros. São Paulo: Cortez; O serviço social na 
contemporaneidade: trabalho e formação profissional / Marilda Vilella Iamamoto. São Paulo: Cortez; Revista 
serviço social e sociedade - Números 50 ao 62 / São Paulo: Cortez. Ditadura e Serviço Social / José Paulo 
Neto. São Paulo: Cortez; História do Serviço Social na América Latina / Manuel Manrique. São Paulo: Cortez; 
Renovação e Conservadorismo no Serviço Social / Marilda Villela Iamamoto. São Paulo: Cortez; Código de 
Ética Profissional do Assistente Social. Trajetória da Assistência Social no Brasil / Aldaíza Sposati. Cortez; 
Política Social do Estado Capitalista / Vicente de Paula Faleiros. Cortez. Família e Política de Renda Mínima 
/ Ana Maria Medeiros da Fonseca. Cortez. Menina LOAS: um processo de Construção da Assistência Social 
/ Aldaíza Sposati. Cortez. Revista Temporalis. nº 3. ABEPSS. Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 
8.742/93. Outras publicações que abranjam o programa proposto. 

ESPECÍFICA PARA OS CARGOS DE BIOQUÍMICO–FARMACÉUTICO DA FARMÁCIA BÁSICA DO 
MUNICIPIO E BIOQUÍMICO-FARMACÊUTICO DO LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE: 1) 
Farmacologia. Farmacocinética: absorção, distribuição e eliminação de drogas. Farmacodinâmica: 
mecanismo de ação das drogas e relação entre concentração das drogas e efeito - drogas que atuam no 
sistema nervoso autônomo: agonistas e antagonistas colinergicos; agosnistas e antagonistas adrenergicos. 
Drogas que atuam no sistema nervoso central: hipnóticos, sedativos e ansiolíticos. Drogas anticonulsivantes; 
hipnoanalgésicos; drogas antidepressivas; analgésicos e antiinflamatórios (esteroidais e não esteroidais); 
drogas diuréticas; drogas cardiovasculares; anti-hipertensivos, antiarrítmicos. Drogas que atuam no sistema 
gastro intestinal: farmacos que controlam a acidez gástrica - droga. Drogas antiparasitárias: anti-helmínticos. 
Drogas antimicrobianas: penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas, cloranfenicol, eritromicina, tetraciclinas, 
aminoglicosideos. Interações farmacológicas: interação medicamento - medicamento e medicamento-
alimento. 2) Análise Farmacêutica. Cálculo de equilvalente grama, de miliequivalente grama e de miliosmol. 
Concentração de soluções em molaridade, normalidade, molalidade, peso/peso, peso/volume, 
volume/volume, ppm. Ensaio limite de ferro, metais pesados, cloreto, sulfato e arsênico. Análise volumétrica 
por neutralização, oxiredução, precipitação e complexação. 3) Preparações Farmacêuticas e suas 
Elaborações. Formas farmacêuticas sólidas, líquidas de uso oral e parenteral, cremes e pomadas - 
preparação, vantagens e desvantagens das principais vias de administração. Sugestão Bibliográfica: BIER, 
Otto. Bacteriologia e Imunologia. São Paulo: Melhoramentos. Decreto 85.878/1981. Degrau Cultural. Série 
Médica. Rio de Janeiro. Farmacopéia Brasileira, edições I, II, III e IV. KOROLKOVAS, Andrejus. Análise 
Farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Dois. KOROLKOVAS, Andrejus. Química Farmacêutica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Dois. LE MIR, A. Noções de Farmácia Galênica. São Paulo: Organização Andrei Editora 
Ltda. Legislação Sanitária: Lei 5.991/1973, Lei 7.787/1999. Portaria do Ministério da Saúde. (ANVISA) no 
344/1998. OLIVEIRA LIMA, A. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. STEDMAN, Thomas Lathrop. Dicionário Médico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. USP XX. The 
United States Pharmacopeia and National Formulary. E outros livros que abranjam o programa proposto. 

ESPECÍFICA PARA OS CARGOS DE ENFERMEIRO DO P.S.F. E ENFERMEIRO DO CENTRO DE 
SAÚDE: 1) Administração em Enfermagem de Saúde Pública. 2) Técnicas Básicas de Enfermagem. 3) 
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Assistência de Enfermagem na Atenção Integral à Mulher no Ciclo Grávido - Puerperal. 4) Assistência de 
Enfermagem na Atenção Integral à Criança. Crescimento e desenvolvimento. Controle das infecções 
respiratórias agudas. Controle das doenças diarréicas e prevenção a acidentes e intoxicações. 5) Vacinação. 
Aspectos imunológicos e operacionais. Vacinas utilizadas. Conservação. programa e avaliação. 6) 
Participação do Enfermeiro no Controle das Doenças Infecciosas e Parasitárias Prevalentes em Nosso Meio. 
7) Assistência de Enfermagem ao Adulto à Nível Ambulatorial. Sugestão Bibliográfica: BRUNNER, 
Enfermagem Médica Cirúrgica, Interamericana, Rio de Janeiro. NEVES, Jaime. Diagnóstico e Tratamento 
das doenças infecciosas e parasitárias. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. SHULL, Patrícia Dwyer. 
Enfermagem básica teoria e prática. Rideel, São Paulo. Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de 
acidentes e intoxicações na infância e adolescência. Rio de Janeiro. Ministério da Saúde. E outras 
publicações que abranjam o programa proposto. 

ESPECÍFICA PARA O CARGO DE MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Exame periódico 
de saúde. Intoxicações exógenas. Trombose venosa profunda e suas complicações. Abordagem ao paciente 
portador de choque. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico e hidroeletrolítico. Hemorragias digestivas. 
Neoplasias. Insuficiência hepática e renal. Coagulopatias. Osteoporose. Lupus eritematoso sistêmico. 
Dengue. Infecções de pele. Doenças de Alzheimer e de Parkinson. Conjuntivites. Antibioticoterapia. 
Anemias. Hipertensão Arterial. Diabetes. Parasitoses Intestinais. Cefaléias. Febre de Origem Indeterminada. 
Diarréias. Úlcera Péptica. Hepatite. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo.  Insuficiência Cardíaca. Alcoolismo. 
Doenças Sexualmente Transmissíveis. Cardiopatia Isquêmica. Arritmias Cardíacas. Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica. Asma Brônquica. Pneumonias. Tuberculose. Hanseníase. Aids. Leishmaniose. Infecção 
Urinária. Epilepsia. Febre Reumática. Artrites. Acidentes por Animais Peçonhentos. Micoses Superficiais. 
Obesidade. Dislipidemias. Sugestão Bibliográfica: BENNETT, J.C., PLUM, F. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan. ISSELBACHER, K.J., BRAUNWALD, E., WILSON, J.B., 
FAUCI, A.S., KASPER, D.L. Harrisson – Medicina Interna. Colonia Atlampa/México: Nueva Editorial 
Interamericana. GOLDBERGER, E. Alterações do equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Rio de 
Janeiro; Editora Guanabara Koogan. GUS, I. Eletrocardiografia - o normal e o patológico. Noções básicas de 
vectocardiografia. São Paulo: Fundo Editorial Byk. KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. São Paulo: 
Editora Atheneu. CINTRA DO PRADO et alls. Atualização Terapêutica – Ed. Artes Médicas. PEDROSO, Ênio 
Roberto Pietra; OLIVEIRA, Reynaldo Gomes de. Blackbook clínica médica: medicamentos e rotinas 
médicas. Belo Horizonte: Blackbook, 2007. Manuais do Ministério da Saúde. E outras publicações que 
abranjam o programa proposto. 

ESPECÍFICA PARA O CARGO DE ODONTÓLOGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL: Patologia e 
Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. 
Odontologia Legal. Odontopediatria e Ortodontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontogia. 
Materiais Dentários. Dentística Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos Clínicos-Integrados. Sugestão 
Bibliográfica: BENNET, C.R & MONTHEIN. Anestesia local e controle da dor na prática dentária. Ed. 
Guanabara Koogan. São Paulo. CASTRO. A. L. Estomologia. Ed. Santos. FURTADO, J. H. C. Fraturas 
Bucomaxilofaciais. Ed. Pancast. MC DONALD, R. E. e AVERY, D. R. Odontopediatria. Ed. Guanabara 
Koogan. MOYERS, R. E. Ortodontia. Ed. Guanabara Koogan. PHILLIPS, R. Materiais Dentários de Skinner. 
Ed. Guanabara Koogan. SHAFFER, N. G. Tratado de Patologia Bucal. Ed. Guanabara Koogan. E outras 
publicações que abranjam o programa proposto. 

ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (CIÊNCIAS): Trabalhando o 
corpo: Modificações externas do corpo; Alimentação; Atividades físicas do indivíduo e suas reações para o 
desenvolvimento harmônico do organismo; Relações entre saúde e nutrição; Higiene e saúde - abordagem 
biológica, social, política e econômica; Células /Tecidos /Órgãos /Aparelhos-Sistema; Célula animal e 
vegetal; Condições de vida determinante do estado de saúde. Organismo saudável/doente: Transformação e 
manutenção dos alimentos em energia básica; Importância e evolução da genética. Hereditariedade: 
Transmissão dos caracteres hereditários; Cromossomos; Gens recessivos e dominantes; Primeira lei de 
Mendel; Herança e meio; Herança ligada ao sexo; Grupos sangüíneos; Fator RH - Eristoblastose fetal; 
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Casamento consangüíneo; Doenças sexualmente transmissíveis - abordagem biológica, social, política e 
econômica. O meio e suas inter-relações. Relações ecológicas; Cadeia e teia alimentar; Flora e fauna do 
estado e do país; Utilização adequada dos recursos; Matéria; Transformações da energia no meio ambiente 
e suas aplicações; Força/movimento dos corpos; Segurança/primeiros socorros; Plantas tóxicas e 
medicinais; Vícios sociais; Animais peçonhentos; Microorganismos; Doenças causadas e ou transmitidas por: 
vírus, bactérias, protozoários, vermes, antrópodes. Matéria: Propriedades físicas e mudanças de estado da 
matéria; Estrutura da matéria; Substância simples e composta; Misturas e métodos de separação; 
Fenômenos físicos e químicos; Reações químicas; Ligações químicas - Valência; Funções químicas: óxidos, 
ácidos, sais e bases. Energia: Força/movimento dos  corpos; Equilíbrio  dos  corpos; Trabalho e energia; 
Calor de temperatura; Ondas;  Luz; Som; Eletricidade; Magnetismo. Explorando o universo: Viagem pelo 
espaço; As descobertas espaciais  e  suas influências; Desenvolvimento da astronáutica e suas implicações 
sociais, políticas, econômicas; Medidas: tempo, espaço, velocidade; Recursos usados para medidas a 
grandes distâncias; Importância dos satélites espaciais; Evolução de tempo  e fenômenos metereológicos; 
Exploração Aero-fotogramétrica; Gravitação; Movimentos dos corpos celestes; Força de interação no 
movimento dos astros. Reinos: Animal, Vegetal e mineral. Sugestão Bibliográfica: PIAGET, J. e Garcia, R. 
Psicogênese e História das Ciências. Lisboa: Publicações Don Quixote. REIGOTA, M. Meio Ambiente e 
Representação Social, SP, Cortez; ALVARENGA, Beatriz; MAXIMO, Antônio. Curso de Física. São Paulo: 
Scipione. BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Ciências. 
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF (5° a 8° séries). CURTIS, H. Biologia. São Paulo. 
Guanabara Koogan. FILHO, Aurélio Gonçalves; TOSCANO Carlos. Física térmica e ótica. São Paulo: 
Scipione. Vol2. NOVAIS, Vera Lúcia D. De. Química geral. São Paulo: Atual. PERUZZO, Miraglia Francisco; 
CANTO, Eduardo Leite do. Química na abordagem do cotidiano. v.1. São Paulo: Moderna. SILVA JR, C. & 
Sasson, S. Biologia São Paulo: Atual. SOARES, José Luis. Biologia no Terceiro Milênio. São Paulo. 
Scipione. SOARES, José Luis. Programas de Saúde. São Paulo. Scipione. STORER, T. I. e Usinger R. L. 
Zoologia Geral. São Paulo. Nacional. E outras publicações que abranjam o programa proposto. 

ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (EDUCAÇÃO FÍSICA): 
Métodos e técnicas da Educação Física. Didática específica da Educação Física. Educação Física e 
Aprendizagem social. Educação Física e contexto social. As novas tendências da Educação Física: 
Educação Física Humanista, Educação Física Progressista e a Cultura Corporal. Educação Física Escolar: 
diferentes abordagens. Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais. Recreação e lazer: conceito e 
finalidades. Fisiologia do exercício. Sugestão Bibliográfica: BRACHT, Valter. Educação Física e 
aprendizagem social. Porto Alegre: Magister; BRUHNS, Heloisa T. O corpo parceiro e o corpo adversário. 
Campinas: Papirus; COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: 
Cortez; KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijui: Unijui; KUNZ, Elenor. Educação 
Física: ensino & mudança. Ijuí: Unijuí; JUNIOR, Paulo Guiraldelli. Educação Física Progressista - a 
pedagogia crítico-social dos conteúdos e a educação física brasileira. São Paulo: Loyola; MEDINA, J. P. A 
educação física cuida do corpo e..."mente". Campinas: Papirus; MOREIRA, W.W. Educaçio Física & esporte: 
Perspectiva para o século XXI. Campinas, SP: Papirus; OLIVEIRA, Vitor Matinho. O que é Educação Física. 
São Paulo: Editora Brasiliense; WALLON. H. A evolução psicológica da criança. Lisboa: Edições. E outras 
publicações que abranjam o programa proposto. 

ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (GEOGRAFIA): Teoria da 
Geografia: objetos de estudo e Geografia; conceitos e categorias básicas da interpretação geográfica; 
métodos e interpretação geográfica. História do pensamento geográfico; as correntes da produção científica 
na produção geográfica; as correntes do pensamento na produção geográfica brasileira; geografia escolar e 
geografia acadêmica. A aquisição das Relações Espaciais: as relações topológicas elementares, projetivas e 
euclidianas; a aquisição das relações espaciais e o desenvolvimento do raciocínio geográfico. As Habilidades 
Básicas do Raciocínio Geográfico: localização, orientação e representação espacial; escala, pensamento 
escalar e geografia escolar. As Linguagens da Interpretação Geográfica: as principais linguagens da 
interpretação geográfica utilizadas na geografia escolar; a cartografia como linguagem especial para a 
geografia escolar. Natureza e paisagem: abordagem geográfica da natureza; características gerais da 
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dimensão natural dos grandes conjuntos paisagísticos do globo; especificidades da inter-relação dos 
elementos naturais nas paisagens tropicais. Natureza e Sociedade: conceituação básica; os elementos 
naturais na estruturação da paisagem; a natureza para a sociedade; sociedade e ambiente. Espaço e 
Recursos Naturais: conceituação básica; os recursos minerais e a economia; recursos energéticos e 
recursos hídricos. Espaço e Industrialização/Espaço Agropecuária. Espaço, Urbanização, Circulação e 
Redes. Espaço, Tecnologia e Globalização. Espaço e Cultura, Espaço e Poder. Sugestão Bibliográfica: 
BRANCO, S. M. O meio ambiente em debate. São Paulo: Moderna. BRASIL, Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Geografia. Brasília: MEC/SEF (5a a 8a séries). Almeida, 
Rosangela Doin de. O espaço geográfico: ensino e representação. São Paulo: Contexto. VERRIÉRE, J. As 
políticas de população. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. VESENTINI, J. W. Geografia, natureza e sociedade. 
São Paulo. CARLOS, Ana Iani A. A geografia em sala de aula. São Paulo. Contexto. E outras publicações 
que abranjam o programa proposto. 

ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (HISTÓRIA): Aspectos 
metodológicos do ensino da história. A história como conhecimento humano. Formação do espaço social 
brasileiro a apropriação da terra, a apropriação da América pelos Europeus, formação da sociedade 
brasileira, a organização administrativa, a organização econômica e as formas de trabalho, a sociedade 
colonial, expansão territorial e das descobertas das minas, influência das ideologias literais na história do 
Brasil e movimentos político-sociais no Final do Sec. XVIII, transformações ocorridas na Europa no início do 
Séc. XIX e a vinda da Corte portuguesa para o Brasil. Formação do espaço social brasileiro independente: a 
colonização da América - sistemas coloniais e mercantilismo, movimentos da independência, a organização 
do Estado Brasileiro, movimentos populares e agitações político-sociais nas províncias, mudanças no 
panorama mundial e transformações sócio-econômicas no Brasil. O Brasil no século XX, a Segunda 
república e a crise mundial, uma experiência democrática no Brasil - Deposição de Vargas e a era JK, o 
golpe de 1964 e a abertura democrática. O Estado nacional brasileiro na América Latina. O Estado brasileiro 
atual, os Estados Nacionais na América Latina (semelhanças e diferenças), a formação dos Estados 
Nacionais liberais nos séculos XVIII e XIX nas Américas. A modernização dos Estados Republicanos na 
América Latina - Brasil, Argentina, México, Paraguai, Uruguai e Chile, a crise dos Estados republicanos na 
América Latina e suas manifestações. As novas relações econômicas e políticas - a Globalização e o 
Mercosul, as manifestações culturais na América Latina - ontem e hoje. A construção do Brasil 
contemporâneo na ordem internacional: transição do Feudalismo para o Capitalismo, potências européias e 
a disputa pelas regiões produtoras de matéria prima, consolidação do Capitalismo monopolista nos EUA e a 
crise mundial do liberalismo, os conflitos entre as grandes potências e a Consolidação do Capitalismo 
monopolista no Brasil, governos militares na América e o processo de redemocratização desenvolvimento 
brasileiro na atualidade, o Brasil no contexto do mundo atual.Sugestão Bibliográfica: SADER, Emir. A 
transição no Brasil: da ditadura à democracia. São Paulo: Atual - MARQUES, Adhemar. BERUTI, Flavio. 
FARIA, Ricardo. História Moderna: através de textos. São Paulo. Contexto- MARQUES, Adhemar. BERUTI, 
Flavio. FARIA, Ricardo. História contemporânea: através de textos. São Paulo. Contexto. IGLESIAS, 
Francisco. História Geral e do Brasil. São Paulo. Ática. COTRIM, Gilberto. História e reflexão: mundo 
contemporâneo e Brasil República. Ed. São Paulo: Saraiva. COTRIM, Gilberto. História e reflexão: 
consolidação do capitalismo e Brasil Império. São Paulo: Saraiva. Fausto Boris - História do Brasil - São 
Paulo - Editora Edusp. E outras publicações que abranjam o programa proposto. 

ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (INGLÊS): Análise e 
interpretação: Identificação do tema central e das diferentes idéias contidas nos textos. Estabelecimento de 
relações entre as diferentes partes nos textos. Identificação de enunciados que expressam lugar, tempo, 
modo, finalidade, causa condição, conseqüência e comparação. Estudo do vocabulário: significado de 
palavras e expressões num contexto. Semelhanças e diferenças de significados de palavras e expressões 
(falsos cognatos). Aspectos gramaticais/aplicação prática: flexão do nome, do pronome e do artigo. 
Substantivos (contáveis e não contáveis em inglês). Flexão do verbo. Significado através da utilização do 
tempo verbal e verbos auxiliares. Regência e concordância nominal/verbal. Preposições de tempo/lugar. 
Substantivos, adjetivos e verbos seguidos de preposição. Orações com relação de causa, conseqüência, 
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tempo, modo, condição, concessão, comparação. Orações relativas. Pronomes interrogativos. Frases 
interrogativas. Sugestão Bibliográfica: Collins Cobuild English Grammmar. London: Harper Collins 
Publishers. Collins Cobuild Student’s Grammar. Glasgow: Harper Collins Publishers, CORDER, Pit S. An 
Intermediate English Practice Book .London: Longman Group Ltd.  GRAVER, B.D. Advanced English 
Practice. London Oxford University Press; McCARTHY, Michael & O’DELL, Felicity. English Vocabulary in 
Use (upper- intermediate & advanced). Cambridge: Cambridge University Press; MURPHY, Raymond & 
SMALZER, William. Grammar in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press; QUIRK,R., 
GREENBAUM, S. G.LEECH G. & J. SVARTVIK. A Grammar of Contemporary English London: Longman; 
REDMAN, Stuart. English Vocabulary in Use (pre-intermediate & intermediate). Cambridge: Cambridge 
University Press; SWAN, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press; CUDER, Ana Maria 
Cristina. Teens´English: As a foreign language. Volume 1, 2, 3 e 4. São Paulo: Scipione; MARQUES, 
Amadeu. A new time for english. Volumes 1 a 4. São Paulo: Ática; OLIVEIRA, Abel de. English of course. 
Volume 1, 2 e 3. São Paulo: Scipione. BEAUMONT, Digby & GRANDER, Colin. The Hinemann Enghish 
Grammar. London: Hinemann. MURPHY, Raymond. English in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 
SWAN, Michael. Pratical English Usage. Oxford. Oxford University. THOMPSON, A.J. A Pratical English 
Grammar. Oxford: Oxford University. E outras publicações que abranjam o programa proposto. 

ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (MATEMÁTICA): Conjuntos e 
operações; Operações em R; M.M.C. e M.D.C.; Números primos; Critérios de divisibilidade Equações; 
Inequações; Sistemas de medidas (comprimento, massa, capacidade e tempo); Sistema de equações; 
Cálculo literal (soma, subtração, multiplicação e divisão de polinômios); Produtos notáveis e fatoração de 
expressões algébricas; Relações; Funções (do primeiro grau, quadrática, modular, exponencial, logarítmica); 
Progressão aritmética e geométrica; Matrizes e determinantes; Análise combinatória; Sistemas lineares; 
Binômio de Newton; polinômios; Números complexos; Área, perímetro, volume; Simetria de figuras planas; 
Ângulos; Polígonos - classificação e propriedades; Semelhanças; Circunferência; Teorema de Tales; 
Teorema de Pitágoras; Relações métricas nos polígonos regulares; Relações métricas no triângulo 
retângulo; Construção e interpretação de gráficos : histogramas, gráficos de barras, de setores, de linhas 
poligonais e curvas; Trigonometria; Geometria Analítica; Geometria Plana; Geometria Espacial. Sugestão 
Bibliográfica: BIANCHINI, Edwaldo. Matemática 1 grau. SP: Moderna. BONGIOVANNI, Vincenzo et al. 
Matemática e vida. 1 grau. SP: Ática. _________. 2 grau. SP: Ática. BRASIL. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais v.3: Matemática. Brasília, MEC. GIOVANNI, José Rui. 
Aprendizagem e educação matemática 1 grau. SP: FTD. GUELLI, Oscar. Matemática: uma aventura do 
pensamento. 1 grau. SP: Ática. MORI, Iracema. ANAGA, Dulce Satiko. Idéias e desafios, lº grau. SP: 
Saraiva. SAMPAIO, José Luiz P. CAVALCANTE, Sidney Luiz. Conjuntos e funções, 2º grau. SP: Moderna. 
YOSSEF, Antonio Nicolau. Matemática; conceitos fundamentais 2º grau. SP: Moderna. ZAMBUZZI, Orlando 
A. et al. Matemática 2º grau. SP: Ática. E outras publicações que abranjam o programa proposto. 

ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (PORTUGUÊS): Ortografia. 
Sistema oficial vigente. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação gráfica. Morfologia: Estrutura e 
formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de 
coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concor-
dância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade 
de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e 
inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
Ponto de vista do autor. Literatura: Literatura contemporânea. Alfabetização e Lingüística. Sugestão 
Bibliográfica: BECHARA, Evanildo, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Ed. Nacional. 
CARNEIRO, Agostinho Dias, Redação em construção, Moderna, SP. CUNHA, Celso Ferreira, Gramática da 
língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Fename. FIORIN, José Luiz, SAVOLI, Francisco Platão. Para entender o 
texto: leitura e redação, São Paulo, Ed. Ática. PASCHOALIN & SPADOTO. Gramática, Teoria e Exercícios, 
São Paulo, Ed. FTD. TERRA, Ernani e DE NICOLA, José. Gramática & Literatura para o 2º. Grau, São 
Paulo, Ed. Scipione. KASPARY, Adalberto. Português para Profissionais Atuais e Futuros, Porto Alegre, Ed. 
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Edital. E outros livros que abranjam o programa proposto. E outras publicações que abranjam o programa 
proposto. 

ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA II (PSICÓLOGO): Avaliação 
Psicológica: Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação 
e interpretação dos resultados. Utilização das técnicas de avaliação na prática clínica. Técnicas de 
entrevista. Psicologia do desenvolvimento normal e patológico: desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da 
criança, adolescente e adulto. Saúde coletiva: Políticas de saúde mental. Saúde mental e família. Saúde 
mental e trabalho. Equipes de saúde mental. Sugestão Bibliográfica: CORDIOLI, Aristides V. (org.) e 
colaboradores. Psicoterapias e Abordagens Atuais. 2ª ed. Porto Alegre. Artes Médicas, 1998. CUNHA, 
Jurema Alcides (org.) e colaboradores. Psicodiagnóstico-R. 4ª ed. rev. Porto Alegre. Artes Médicas, 1993. 
OCAMPO, Maria Luísa S. de. ARZENO, Maria Esther García. PICCOLO, Elza Grassano de (org.) e 
colaboradores. O Processo Psicodiagnóstico e as Técnicas Projetivas. 1ª ed. São Paulo, SP. Livraria Martins 
Fontes Editora Ltda, 1981. NUNES FILHO, Eustachio Portella. BUENO, João Romildo. NARDI, Antonio 
Egidio. Psiquiatria e Saúde Mental, Conceitos Clínicos e Terapêuticos Fundamentais. 1ª ed. São Paulo, SP. 
Editora Atheneu, 2000. RAPPAPORT, Clara Regina, FIORI, Wagner da Rocha, DAVIS, Cláudia.  Psicologia 
do desenvolvimento. Teorias do Desenvolvimento. Conceitos Fundamentais. Volume 1, 6ª reimpressão. São 
Paulo. EPU – Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 1981. BEZERRA JÚNIOR, Benilton. E Colaboradores. 
Cidadania e Loucura, Políticas de Saúde Mental no Brasil. 2ª ed. Petrópolis, RJ. em co-edição com 
ABRASCO, 1990. Outros publicações que abranjam o programa proposto. 
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ANEXO V 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 
DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL / PROCEDIMENTO 

30/01/2009 - Publicação do Edital de Abertura de concurso 
Público e/ou de seu extrato. 

Quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHO DOS MACHADOS / endereço eletrônico 
www.exameconsultores.com.br / Jornal “Minas 
Gerais”. 

Durante 02 dias 
úteis, após 

divulgação do 
evento anterior 

8h às 11 e 
 13h às 17h 

Prazo para interposição de recurso sobre o Edital 
de abertura do Concurso Público. 

Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados. 

06/04/2009 e 
07/04/2009 

8h às 11 e 
 13h às 17h 

Período para INSCRIÇÃO MEDIANTE ISENÇÃO 
DE PAGAMENTO DA TAXA dos candidatos ao 
Concurso Público. 

06/04/2009 a 
30/04/2009 

8h às 11 e 
 13h às 17h 

Período para INSCRIÇÃO PRESENCIAL dos 
candidatos ao Concurso Público. 

Sede da Prefeitura Municipal de Riacho dos 
Machados, situada à Praça Santo Antônio, n° 01, 
Centro, Telefone: (38) 3823-1112. 

06/04 a 
03/05/2009 

9h do dia 
06/04/2009 às 
23h59 do dia 
03/05/2009 

Período para inscrição VIA INTERNET dos 
candidatos ao Concurso Público. 

No endereço eletrônico 
www.exameconsultores.com.br 

04/05/2009 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição 
por meio de boleto bancário 

Estabelecimento bancário 

25/05/2009 13h 
Divulgação da relação de candidatos inscritos, e 
divulgação do local de realização da Prova 
Objetiva de Múltipla. 

Quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHO DOS MACHADOS e no endereço 
eletrônico www.exameconsultores.com.br 

Durante 02 dias 
úteis, após 

divulgação do 
evento anterior 

8h às 11 e 
 13h às 17h 

Prazo para interposição de recurso sobre as 
inscrições ou local/sala ou data ou horário de 
prova. 

Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados. 

31/05/2009 

De acordo com 
o horário 

previsto no 
ANEXO I deste 

Edital 

Realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
A Divulgar no quadro de avisos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS e no 
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br 

01/06/2009 13h Divulgação do gabarito da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha. 

Quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHO DOS MACHADOS e no endereço 
eletrônico www.exameconsultores.com.br. 

Durante 02 dias 
úteis, após 

divulgação do 
evento anterior 

8h às 11 e 
 13h às 17h 

Prazo para interposição de recurso sobre a 
realização das Provas e divulgação do gabarito. 

Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados. 

15/06/2009 13h Divulgação do resultado final (em ordem de 
classificação). 

Quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHO DOS MACHADOS e no endereço 
eletrônico www.exameconsultores.com.br 

Durante 02 dias 
úteis, após 

divulgação do 
evento anterior 

8h às 11 e 
 13h às 17h 

Prazo para interposição de recurso sobre o 
resultado final. Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados. 

Após terem sido 
ultimadas todas 

as etapas 
editalícias 

- Homologação do resultado final / Publicação de 
seu extrato em mídia impressa. 

Quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHO DOS MACHADOS / Jornal “Minas Gerais”. 

 


