ANEXO 01
ENGENHEIRO CIVIL
1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Elaborar e executar projeto de engenharia civil, elaborar cronogramas físico-financeiro,
diagramas e gráficos relacionados à programação da execução de planos de obras, acompanhar, fiscalizar e controlar a execução
de obras e serviços que estejam sob encargos da prefeitura municipal, promover levantamento sobre as características de
terrenos onde serão executadas as obras analisar processos e aprovar projetos de loteamentos quanto as seus diversos aspectos
técnicos, tais como: orçamento, cronograma, projetos de pavimentação, energia elétrica entre outras: realizar especificações e
quantificações de materiais; realizar perícias e fazer arbitramentos na discussão e interagir na elaboração das proposituras de
legislação de edificações e urbanismo, plano diretor do Município e matérias correlatas; examinar projetos e proceder a vistoria de
construções de obras; realizar assessoramento técnico; emitir parecer sobre questões de sua especialidade; realizar e executar
outras atividades afins. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade do Município. .
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Prova será elaborada com base nas atribuições do cargo e da profissão previstas na
legislação vigente, e, inclusive, no seguinte conteúdo programático: Demanda e consumo de água; Estimativa de vazões;
Captação, adução, reservação, estações elevatórias e distribuição de água; Qualidade da água e padrão de potabilidade;
Princípios do tratamento de água. Estimativa de contribuições; galerias e canais. Estimativa de contribuições; Coleta de resíduos
sólidos domiciliares. Compostagem; Aterro sanitário e controlado; RCD. Água fria, esgotos sanitários, águas pluviais, combate a
incêndio. Caracterização dos solos. Resistência ao cisalhamento, compactação, tensões e deformações, compressibilidade e
adensamento, estabilidade de taludes e encostas, empuxos de terra, drenagem. Fundações diretas e profundas. Tipos e
características das fundações. Estruturas de contenção. Sistemas estáticos para a disposição de esgotos; rede coletora; qualidade
da água e padrões de lançamento; princípios do tratamento de esgotos. Tensões, deformações, propriedades mecânicas dos
materiais, torção, flexão, cisalhamento, linha elástica, flambagem, critérios de resistência. Dimensionamento de elementos
estruturais de concreto armado, de aço e de madeira. Morfologia das estruturas, carregamentos, idealização; Estruturas isostáticas
planas e espaciais; Princípio dos Trabalhos Virtuais; Cálculo de deslocamentos em estruturas isostáticas; Análise de estruturas
estaticamente indeterminadas: método das forças; Análise de estruturas cinematicamente indeterminadas: método dos
deslocamentos; Aplicações nas estruturas de concreto,aço e madeira. Noções básicas de projetos de topografia, geométrico e de
terraplenagem. Pavimentação de vias: tipos de vias, dimensionamento de pavimentos, tipos de materiais. Classificação,
propriedades essenciais, principais argamassas preparadas no canteiro de obras, argamassas industrializadas, principais
patologias. Tipos, classificação, cortes, assentamento, juntas de dilatação, movimentação e dessolidarização. Engenharia de
custos, orçamento, composição de custos unitários, parciais e totais, levantamento de quantidades, especificação de materiais e
serviços, contratação de obras e serviços, planejamento de tempo; análise PERT/CPM. Aglomerantes, cal, gesso, cimento,
agregados; Concretos, propriedades, fator água/cimento, resistência mecânica e durabilidade; Aços para concreto armado:
Classificação; Materiais cerâmicos para construção civil; Estruturas de concreto armado, formas de madeira e metálicas, produção
e lançamento do concreto, Cura e adensamento, desforma.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).

ANEXO 02
ANALISTA AMBIENTAL
1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Desenvolver as atividades relacionadas à aplicação da legislação ambiental (Federal,
Estadual e Municipal), por meio da fiscalização e licenciamento ambiental de fontes de poluição, assim como a realização
de auditoria de conformidade legal, através de levantamentos, vistorias e avaliações ambientais, identificação e
caracterização de fontes de poluição, realização de amostragem para avaliação da qualidade do meio e emissões em
fontes de poluição, interpretação de dados ambientais e elaboração de relatórios técnicos; Realizar diagnóstico ambiental
de áreas, incluindo levantamento e classificação da vegetação existente, verificação da ocorrência de fauna nativa e
delimitação de espaços especialmente protegidos; Avaliar o impacto da implantação de obras e atividades no meio
ambiente, nos aspectos relacionados à fauna
e flora; Realizar a verificação de conformidade das obras e
empreendimentos a serem licenciados com a legislação ambiental de medidas para recuperação ambiental; Emitir
autorização e ou elaborar pareceres técnicos para subsidiar os processos de licenciamento ambiental; Avaliar projetos de
recomposição de mata ciliar, conservação dos ecossistemas e das espécies nele inseridas, incluindo seu manejo e
proteção; Estimular e difundir tecnologias, informação e educação ambientais; Desenvolver outras atividades correlatas
determinadas pelo superior imediato.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Consistirá na resolução de questões pertinentes a rotina da função e atribuições
do cargo e com base na legislação a seguir: Política urbana; da ordem social; da saúde; da educação; do meio ambiente;
Meio Ambiente artigo. 225º da CF; Código Florestal Federal e Estadual; Proteção à fauna; Política Nacional e Estadual do
Meio Ambiente; Uso dos agrotóxicos e afins em nosso meio; Crimes e infrações administrativas contra o meio ambiente;
Meios para elaboração de processos administrativos de licenciamento de instalação de industrias, criação de animais,
construção de açudes e perfuração de poços artesianos; aplicação de multas; Legislação de educação ambiental;
exploração das matas e reservas de proteção ambiental do estado; Proteção dos recursos hídricos; Destinação de uso dos
resíduos sólidos e resíduos domésticos; Legislação Municipal sobre meio ambiente como: licenciamento, aplicação de
multas, valores de taxas de licença, área de atuação.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e
GRAMÁTICA (Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).

1

ANEXO 03
MONITOR DE INFORMÁTICA

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Conhecer, operar máquinas de informática e administrar aprendizagem na área; executar
atividades de monitoramento de informática; ministrar cursos de informática em cursos básicos, nas escolas do Município, a
servidores municipais e entidades conveniadas; assessorar a Secretaria Municipal de Educação e a rede municipal de ensino, na
instalação e operacionalidade dos programas, redes de computadores e internet, fornecer subsídios para melhorias e tomada de
decisão na área; desenvolver cursos de inclusão digital; zelar pela manutenção dos equipamentos de informática; atualizar-se
constantemente e repassar os novos conhecimentos na área de informática, e praticar atividades afins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Elaboração em Word e Excel de atos administrativos, Redação Oficial em Órgãos
Públicos; conceitos de hardware; conceitos de sistemas operacionais; utilização dos sistemas operacionais; noções de
configuração e instalação de sistemas operacionais; comunicação entre sistemas operacionais diferentes (Windows e Linux);
redes de comunicação; Lei Orgânica Municipal; constituição Federal e Estadual. .
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).

2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, sistema de numeração decimal; adição, subtração, multiplicação e divisão de números
inteiros; números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem; conjunto dos números, múltiplos e divisores; razões e
proporções; divisão proporcional; regras de três simples e compostas, sistema de medidas, números inteiros e fracionários,
sistema legal de medidas; noções de medidas (área, volume, comprimentos); produtos notáveis e fatoração; relações e
funções, funções do primeiro grau; equação do primeiro e do segundo grau, álgebra, geometria plana, trigonometria,
progressão aritmética, progressão geométrica, porcentagem, juro simples e composto; equações e inequações de 1.º e 2.º
graus; raciocínio lógico; resolução de situações problema.
ANEXO 04
VETERINÁRIO

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Prestar serviços de Assistência Veterinária zootécnica aos criadores do Município. Prestar
assistência técnica aos criadores de gado, no sentido de assegurar-lhes, em função de planejamento simples e racionais uma
exploração zootécnica econômica; estimular o desenvolvimento das crianças já existentes no município; bem como, a implantação
daqueles economicamente mais aconselháveis, instruir sobre problemas de técnica pastoril, especialmente o de seleção,
alimentação e de defesa sanitária; prestar orientação tecnológica, no sentido do aproveitamento industrial dos excedentes da
produção; realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinárias; atestar o estado de sanidade de
produtos de origem animal, fazer vacinação anti-rábica em animais e orientar a profilaxia da raiva, executar outras tarefas correlatas.
.2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função
dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, bem como processos bioquímicos, biofísicos, microbiológicos, imunológicos,
parasitológicos, genética molecular e bioinformática em todo desenvolvimento do processo saúde-doença, inerentes à Medicina
Veterinária. Saúde-doença, produção animal e ambiente, com ênfase nas áreas de Saúde Animal, Clínica e Cirurgia Veterinárias,
Medicina Veterinária Preventiva, Saúde Pública, Zootecnia, Produção Animal e Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem
Animal, a saber: Zootecnia e Produção Animal - envolvendo sistemas de criação, manejo, nutrição, biotécnicas da reprodução,
exploração econômica e ecologicamente sustentável, incluindo agronegócios; Inspeção e Tecnologia dos Produtos de Origem
Animal - incluindo classificação, processamento, padronização, conservação e inspeção higiênica e sanitária dos produtos de
origem animal e dos seus derivados; Clínica Veterinária - incorporando conhecimentos de clínica, cirurgia e fisiopatologia da
reprodução com ênfase nos aspectos semiológicos e laboratoriais, visando a determinação da etiopatogenia, do diagnóstico e dos
tratamentos médico ou cirúrgico das enfermidades de diferentes naturezas; Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública reunindo conteúdos essenciais às atividades destinadas ao planejamento em saúde, a epidemiologia, controle e erradicação das
enfermidades infecto-contagiosas, parasitárias e zoonoses, saneamento ambiental, produção e controle de produtos biológicos.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).

ANEXO 05
ASSISTENTE SOCIAL

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Realizar o orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social; preparar programas de trabalho
referentes ao serviço social; realizar, interpretar pesquisas sociais, orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional;
encaminhar pacientes a dispensários e hospitais; acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo os familiares;
planejar e promover inquéritos sob a situação social de escolares e de suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudo ou
encaminhamento; estudar os antecedentes da família, participar de estudos e diagnósticos dos casos e orientar os pais em grupo ou
individualmente, sobre o tratamento adequado; supervisionar serviço social através das agencias; orientar nas seleções sócio-econômicos
para a concessão de bolsa de estudo e ingresso nas colônias de férias; selecionar candidato a amparar pelos serviços de assistência a
velhice, a infancia abandonada, a cegos, etc; investigações sobre a situação moral e financeira de pessoas que desejam receber ou adotar
crianças; manter com a família legitima e a desejarem receber ou adotar crianças; manter com a família legitima e a substituta, promover o
recolhimento de crianças abandonadas a asilos; fazer levantamento sócio-econômico com vistas a planejamento habitacional nas
comunidades; prestar assistência a condenados por delito ou contravenção, bem como suas respectivas famílias, promover a reintegração
dos condenados a suas famílias sociedade; executar outras tarefas correlatas.
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2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A prova será elaborada com base nas atribuições do cargo e da profissão previstas na legislação
vigente, e, inclusive, nos seguinte conteúdos programáticos: Processo de trabalho no serviço social; elementos teórico-metodológicos,
ético-político e técnico-operativos do trabalho profissional. Administração; planejamento e avaliação de planos, programas e projetos
sociais. Ética profissional. LOAS (Lei Orgânica da Assistência social) Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Política da
Pessoa com Deficiência. Sistema Único de Saúde (SUAS). Conhecimentos básicos de informática. (windows, word, excel, internet).
Desenvolvimento mobilização, execução, relatório, avaliação e relatórios finais de trabalhos sociais em projetos.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).

ANEXO 06
TÉCNICO AGRÍCOLA

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Orientar ou executar atividades tais como: preparo de defensivos e fertilizantes; fazer medições
topográficas; participar da instalação de sistemas de irrigação e drenagem, das locações de curva de nível e demais métodos de
conservação do solo. Acompanhar as operações de plantio, aração, gradeação, tratos culturais, colheitas e uso de maquinários e
implementos agrícolas. Cuidar do manejo do rebanho, promover o acasalamento de animais, inseminar bovinos e auxiliar na
realização de pequenas cirurgias (castração, descola, descorne). Exercer funções no viveiro de mudas e hortas. Executar tarefas a
fins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Todos os conhecimentos específicos do cargo de Técnico Agrícola,Uso e conservação do
solos. Adubação em geral. Tipos e classificação de fertilizantes e corretivos. Conhecimentos gerais de fitotecnia. Grandes culturas
anuais. Grandes culturas perenes. Olericultura. Fruticultura. Silvicultura. Pastagens mecanização agrícola, maquinas e
implementos agrícolas. Regulagem de equipamentos agrícolas. Manutenção de maquinas e implementos agrícolas. Noções de
fitossanidade. Identidade das principais pragas agrícolas, manejo das pragas. Uso correto de agrotóxicos. Conhecimentos gerais
de zootecnia. Bovinocultura. Avicultura. Ovinocultura. Piscicultura. Suinocultura. Noções de sanidade animal. Noções de higiene e
de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de mercado presente e futuro dos negócios agrícolas. Noções de
elaboração de propostas de financiamentos agrícolas nas áreas de custeio, investimento, mais alimento, capital de giro e venda de
produção. Noções na elaboração e acompanhamento de diagnósticos, relatórios, laudos, pareceres e demais documentos em
casos de decretação de situações de emergência ou calamidade pública. Noções de uso sustentável dos recursos naturais.
Noções de redação oficial: ofícios; comunicações internas; cartas; requerimentos. Conhecimentos fundamentais de informática:
Windows, Word, Excel, correio eletrônico e internet Explorer. .
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, sistema de numeração decimal; adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros;
números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem; conjunto dos números, múltiplos e divisores; razões e proporções;
divisão proporcional; regras de três simples e compostas, sistema de medidas, números inteiros e fracionários, sistema legal de
medidas; noções de medidas (área, volume, comprimentos); produtos notáveis e fatoração; relações e funções, funções do
primeiro grau; equação do primeiro e do segundo grau, álgebra, geometria plana, trigonometria, progressão aritmética, progressão
geométrica, porcentagem, juro simples e composto; equações e inequações de 1.º e 2.º graus; raciocínio lógico; resolução de
situações problema.

ANEXO 07
ELETRICISTA
1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública e redes elétricas, instalações e
reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som. Instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, internas e externas,
luminárias e demais equipamentos de iluminação publica, cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão. Consertar aparelhos
elétricos em geral; operar com equipamentos de som; planejar, instalar e retirar alto-falantes e microfones; proceder a conservação
de aparelhagem eletrônica, realizando pequenos consertos; reparar e regular relógios elétricos, inclusive de controle de ponto; fazer
enrolamentos de bobinas; demonstrar, ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos, dínamos, alternadores, motores de
partida, etc. ; reparar buzinas, interrupetores, relés, reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; executar a
bobinagem de motores; fazer e consertar instalações elétricas em veículos automotores; executar e conservar redes de iluminação
próprias do município e de sinalização; providenciar o suprimento de materiais e peças necessárias a execução dos serviços;
executar tarefas afins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Todas as leis pertinentes ao cargo; Legislação de Trânsito relacionada ao fechamento de
vias publicas em caso de necessidade de manutenção em redes elétricas; Legislação de trânsito em caso de condução de
veículos durante o trabalho; Conhecimentos Básicos de eletricidade; Normas de segurança; principais diferenças entre a geração
de energia através de usinas de resíduos sólidos e através da água. Noções de manutenção e pequenos reparos em veículos,
máquinas e equipamentos rodoviários. Noções de Primeiros Socorros. Medidas para evitar acidentes de trabalho. Cuidado com o
Patrimônio Público. Noções gerais e conhecimentos políticos, econômicos e geográficos municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, Sistema de numeração decimal; Adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros;
Conjunto dos números, Múltiplos e divisores, Razão e Proporção, Sistema de Medidas, Números inteiros e fracionários,
Problemas, Noções de medidas (área, volume, comprimentos); Raciocínio lógico; Resolução de situações problema.
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ANEXO 08

FARMACÊUTICO
1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Responsabilidade técnica de Farmácia; manipulação, aviamento e dispensa de
medicamentos; controle de estoque, desenvolvimento de ações de educação para a saúde; desenvolvimento de ações em
vigilância sanitária e demais atividades que lhe forem atribuídas. Proceder a manipulação de insumos farmacêuticos, como
medicação, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais químicas, para atender a produção de remédios e outros
preparados; subministrar produtos médicos e cirúrgicos seguindo o receituário médico para recuperar ou melhorar o estado
de saúde de pacientes; controlar entorpecentes e produtos equipados registrado suas saídas em guias e livros, segundo os
receituários devidamente preenchidos para atender os dispositivos legais, analisar produtos farmacêuticos acabados e em
fase de elaboração ou seis insumos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade
de cada elemento; analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios técnicos e outras
substãncia para controlar sua pureza e qualidade terapêutica; fazer análises clinicas de exsudatos e transudatos humanos,
como sangue, urina, fazes, liquor, saliva e outros valendo-se de diversas técnicas especificas para complementar o
diagnostico de doenças; realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos
especiais para obter princípios ativo e matérias-primas; participar da elaboração e emissão de laudos técnico periciais
quando solicitado; efetuar analise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos para garantir o controle de
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade com vistas ao resguardo da saúde pública; manter a fiscalização da
farmácia, quando ao aspecto sanitário mantendo visitas periódicas para orientar seus responsáveis no cumprimento da
legislação vigente; assessorar autoridades superiores preparando informes e documentos sobre legislação e assistência
farmacêutica a fim de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos;
executar tarefas afins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação em Saúde - Políticas de Saúde. Princípios e Diretrizes do SUS Medicina em saúde pública.
Saneamento básico. Classificação dos medicamentos; Toxicologia; Interações
medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos;
Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e
Dispensação); Portaria 344/98; Medicamentos de referência, similares e genéricos; Gerenciamento de resíduos de serviços
de saúde; controle de estoque de medicamentos; Práticas corretas de armazenamento e estocagem de medicamentos;
Organização de locais de estoque e condições adequadas de armazenamento. Legislação Municipal, estadual e federal do
PSF e SUS. Redação Oficial e Expediente Administrativo (Burocracia Interna Geral); Conhecimentos básicos de
Informática. (Windows, Word, Excel, Internet). Noções gerais e conhecimentos políticos, econômicos e geográficos
municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e
GRAMÁTICA (Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
ANEXO 09
MOTORISTA
1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral.Conduzir veículos
destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veiculo a garagem ou local destinado quando concluída a
jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura existente; manter os veículos em prefeitas condições de
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veiculo que lhe for entregue; encarregar-se do
transporte e entrega de correspondências ou de carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de combustíveis ,
água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção;
providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a
calibragem dos pneus; executar tarefas a fins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação de Trânsito - Código Nacional de Trânsito. Conhecimentos Básicos,
manutenção e pequenos reparos em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários. Noções de Primeiros Socorros.
Medidas para evitar acidentes de trabalho. Cuidado com o Patrimônio Público. Noções gerais e conhecimentos políticos,
econômicos e geográficos municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e
GRAMÁTICA (Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, Sistema de numeração decimal; Adição, subtração, multiplicação e divisão de números
inteiros; Conjunto dos números, Múltiplos e divisores, Razão e Proporção, Sistema de Medidas, Números inteiros e
fracionários, Problemas, Noções de medidas (área, volume, comprimentos); Raciocínio lógico; Resolução de situações
problema.
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ANEXO 10
OPERADOR DE MÁQUINAS
1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. Operar veículos
motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro
plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder escavações, transporte
de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo
as curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das maquinas, zelando pelo sue bom funcionamento; ajustar as
correias transportadoras a pilha pulmão do conjunto de embreagem; executar tarefas afins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação de Trânsito - Código Nacional de Trânsito. Conhecimentos Básicos,
manutenção e pequenos reparos em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários. Noções de Primeiros Socorros.
Medidas para evitar acidentes de trabalho. Cuidado com o Patrimônio Público. Noções gerais e conhecimentos políticos,
econômicos e geográficos municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e
GRAMÁTICA (Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, Sistema de numeração decimal; Adição, subtração, multiplicação e divisão de números
inteiros; Conjunto dos números, Múltiplos e divisores, Razão e Proporção, Sistema de Medidas, Números inteiros e
fracionários, Problemas, Noções de medidas (área, volume, comprimentos); Raciocínio lógico; Resolução de situações
problema.
ANEXO 11
SERVENTE
1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na remoção ou arrumação de
móveis e utensílios. Fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó de moveis, paredes, tetos, portas, janelas e
equipamentos, limpar escadas pisos, passadeiras, tapetes e utensílios, arrumar banheiros e toaletes, auxiliar na arrumação
e troca de roupas de cama; lavar e encerar assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa; coletar lixos
nos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros; espelhos e persianas; varrer pátio; fazer café, e
eventualmente servi-lo; fechar portas janelas e vias de acesso; eventualmente , operar elevadores; executar tarefas a fins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Limpeza e conservação de Prédios Públicos; limpeza e conservação de
instalações e equipamentos públicos; organização de materiais, ferramentas, produtos de limpeza, e outros; relações
humanas; prevenção e combate a incêndios; funcionamento de uma administração pública municipal; noções de primeiros
socorros em urgências; segurança nas instalações; técnicas operacionais; coleta seletiva e destino apropriado do lixo;
ecologia e meio ambiente; noções gerais e conhecimentos políticos, econômicos e geográficos municipal, estadual e
federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e
GRAMÁTICA (Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, Sistema de numeração decimal; Adição, subtração, multiplicação e divisão de números
inteiros; Conjunto dos números, Múltiplos e divisores, Razão e Proporção, Sistema de Medidas, Números inteiros e
fracionários, Problemas, Noções de medidas (área, volume, comprimentos); Raciocínio lógico; Resolução de situações
problema.
ANEXO 12
PEDREIRO
1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais para construção e reconstrução de obras e
edificações públicas. Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir e preparar alicerces, paredes, muros, pisos e
similares; preparar e orientar a preparação de argamassa; fazer reboco; preparar e ampliar caiações; fazer blocos de cimento; construir e
armações de ferro para concreto; colocar telhas, azulejos e ladrilhos; armar andaimes; assentar e recolocar aparelhos sanitários, tijolos,
telhas e outros; trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de construção; cortar pedras; armar
formas para fabricação de tubos; remover materiais de construção; responsabilizar-se pelo material utilizado; calcular orçamento e
organizar pedidos de material; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo;
executar tarefas afins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Toda a Legislação inerente a profissão, além de algumas praticas no manuseio e conservação de
materiais para construção; cuidados recomendados para utilização de equipamentos e materiais elétricos na construção de obras de
engenharia civil; cuidados recomendados para execução de tarefas de transporte (mecanizado) de materiais de construção no perímetro
urbano e da obra.cuidados com a limpeza e conservação dos equipamentos de trabalho utilizados em obras e serviços públicos
executados em virtude da função exercida. Cuidados no controle de materiais em uso na obra ou serviço na fase de execução. Meios de
prevenção de acidentes de trabalho; técnicas de primeiros socorros em caso de acidentes; elaboração de planilhas de controle de entrada
e saída de materiais referentes a obra. Legislação Municipal; Noções gerais e conhecimentos políticos, econômicos e geográficos
municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, Sistema de numeração decimal; Adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros; Conjunto
dos números, Múltiplos e divisores, Razão e Proporção, Sistema de Medidas, Números inteiros e fracionários, Problemas, Noções de
medidas (área, volume, comprimentos); Raciocínio lógico; Resolução de situações problema.
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ANEXO 13
OPERÁRIO

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Realizar trabalhos braçais em geral. Carregar e Descarregar veículos em geral, transportar, arrumar e
elevar mercadorias materiais de construção e outros, fazer mudanças, proceder à abertura de valas, efetuar serviços de capina em geral,
varrer, escovar, levar e remover lixos e detritos de vias públicas e próprios municipais, zelar pela conservação e limpeza dos sanitários;
auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentações em geral, auxiliar no recebimento, entrega e pesagem de materiais;
auxiliar nos serviços de abastecimento de veículos; cavar sepultar e auxiliar no sepultamento; manejar instrumentos agrícolas; executar
serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, adubações, pulverizações, etc); aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar de currais,
terrenos baldios e praças; alimentar animais sob supervisão; proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como
a limpeza de peças e oficinas; executar tarefas afins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Limpeza e conservação de Vias Públicas; limpeza e conservação de instalações e equipamentos
públicos; organização de materiais, ferramentas, produtos de limpeza, e outros; relações humanas; prevenção e combate a incêndios;
funcionamento de uma administração pública municipal; noções de primeiros socorros em urgências; segurança nas instalações; técnicas
operacionais; destino apropriado do lixo urbano; ecologia e meio ambiente; noções gerais e conhecimentos políticos, econômicos e
geográficos municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, Sistema de numeração decimal; Adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros; Conjunto
dos números, Múltiplos e divisores, Razão e Proporção, Sistema de Medidas, Números inteiros e fracionários, Problemas, Noções de
medidas (área, volume, comprimentos); Raciocínio lógico; Resolução de situações problema.

ANEXO 14
VIGILANTE

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Exercer vigilância em logradouros próprios do município. Exercer vigilância em locais previamente
determinados; realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providencias tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações
nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc; controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob
sua violência, verificando, quando necessário, as autoridades de ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso estão
devidamente fechadas; investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; responder as chamadas telefônicas e anotar
recados; levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada ; acompanhar funcionários, quando
necessário, no exercício de suas funções; exercer tarefas a fins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Serão realizadas questões pertinentes a rotina da função e atribuições do cargo e com base na
legislação vigente. Além de noções de defesa pessoal, socorro em urgências, seguranças nas instalações e locais de trabalho; Noções de
técnicas operacionais de armas e equipamentos de defesa pessoal; Relações humanas; Noções de direito penal; prevenção e combate a
incêndios; funcionamento de uma administração publica. ; noções gerais e conhecimentos políticos, econômicos e geográficos municipal,
estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, Sistema de numeração decimal; Adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros; Conjunto
dos números, Múltiplos e divisores, Razão e Proporção, Sistema de Medidas, Números inteiros e fracionários, Problemas, Noções de
medidas (área, volume, comprimentos); Raciocínio lógico; Resolução de situações problema.

ANEXO 15
MÉDICO

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica cirúrgica, fazer inspeções de saúde em candidatos a cargo público e em
servidores municipais. Atender diversas consultas em ambulatórios, hospitais; unidades sanitárias e efetuar exame em escolares e préescolares; examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e aposentadoria; fazer visitas domiciliares a
servidores públicos municipais para fins de controles de faltas por motivo de doença; preencher e assinar laudos de exames e verificação,
fazer diagnósticos e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever regimes dietéticos; prescrever exames laboratoriais, tais
como sangue, urina, raio-x e outros; encaminhar casos especiais a setores especializados; preencher a ficha única individual do paciente;
preparar relatórios mensais relativos a atividades do emprego; executar outras tarefas correlatas.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação em Saúde - Políticas de Saúde; Princípios e Diretrizes do SUS - Medicina em saúde
pública; Saneamento básico; Profilaxia e controle de doenças transmissíveis; Ações de Vigilância Epidemiológica e Imunização - Doenças
Infecto Contagiosas; Vigilância em Saúde - Epidemiologia – Imunologia - Esquema de vacinação; Medicina Psiquiátrica - Saúde mental
comunitária; Anatomia e fisiologia da reprodução humana; Planejamento familiar - Medicina materno-infantil - Cuidados pré-natais Complicações na gravidez - Trabalho de parto - Puerpério e cuidados com o recém-nascido; Assistência na saúde da criança - Doenças
comuns na infância - Crescimento e desenvolvimento da criança - Terapia de reidratação oral - Controle da desnutrição; Saúde da Mulher Doenças transmissíveis - Atuação no controle de infecção hospitalares - Rotinas em Ginecologia e Obstetrícia - Cuidados pré-operatório e
pós-operatório - Consultas ambulatoriais - Assistência à portadores de doenças crônicas; Distúrbios nutricionais; Técnicas básicas de
Medicina - Serviço de Prevenção de Doenças Crônico-Degenerativos; Noções Básicas de Urgência; Emergência na Prática Médica Reanimação Cardio-respiratória-cerebral - Emergência Hipertensiva. - Infarto agudo do miocárdio - Arritmias cardíacas - Insuficiência
cardíaca - Edema agudo de pulmão - Insuficiência respiratória – Pneumonias - Insuficiência renal aguda; Hemorragia digestiva –
Enterocolopatias - Colecistite aguda - Lesões agudas da mucosa gastroduodenal; Meningites - Profilaxia de raiva e tétano Descompensações no paciente diabético; Acidente vascular cerebral - Estado epilético; Intoxicações agudas; Acidentes por animais
peçonhentos; Choque - Traumatismo crânio-encefálico - Traumatismo abdominal - Traumatismo torácico.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
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ANEXO 16
DENTISTA

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Cuidar da boca e dentes e executar trabalhos de cirurgia buco-dental e fazer o diagnostico e tratamento
das doenças e lesões da polpa dentaria e dos tecidos periapiciais, empregando procedimentos clínicos, para proporcionar a conservação
dos dente. Examinar a boca e os dentes dos alunos e pacientes; fazer diagnósticos dos casos individuais, determinado o respectivo
tratamento; compor dentaduras com inclusão de dentes artificiais; preparar, ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas e trabalhos de
pontes; restaurar e obturar dentes, valendo-se de meios clínicos, para manter a vitalidade pulpar; realizar procedimentos cirúrgicos,
efetuando remoções parciais ou totais do tecido pulpar, para conservação do dente; executar tratamento dos tecidos peripiciais, fazendo
cirurgia ou curetagem aplical, aplicação de flúor para proteger a saúde bucal; fazer tratamento biomecânico na luz dos condutores
radiooculares, empregando instrumentos especiais e medicamentos, para eliminar os germes causadores de processos infecciosos
peripícial; infiltrar medicamentos antissépticos e detergentes no interior dos condutos infectados, utilizando instrumental próprio, para
eliminar o processo infeccioso; executar vedamento dos condutores radiooculares, servindo-se de material obturante para restabelecer a
função dos mesmos, fazer esquema das condições da boca e dos dentes dos pacientes, fazer registros e relatórios dos serviços
executados, difundir os preceitos de saúde publica odontológica, através de aulas, palestras, escritas, executar outras tarefas a fins,..
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação em Saúde - Políticas de Saúde. Princípios e Diretrizes do SUS - Medicina em saúde
pública. Saneamento básico. Profilaxia e controle de doenças transmissíveis. Ações de Vigilância Epidemiológica e Imunização – Doença
Infecta Contagiosas. Vigilância em Saúde - Epidemiologia – Imunológica - Esquema de vacinação. Saúde bucal. Anatomia e fisiologia da
reprodução humana. Assistência na saúde da criança - Doenças comuns na infância - Crescimento e desenvolvimento dentário da criança.
Distúrbios nutricionais. Técnicas de atuação no controle de infecções hospitalares. Noções Básicas de Urgência. Técnicas básicas de
odontologia. Serviços de prevenção de doenças e emergência na prática odontológica. Legislação Municipal, estadual e federal do PSF e
SUS. Redação Oficial e Expediente Administrativo (Burocracia Interna Geral); Conhecimentos básicos de Informática. (Windows, Word,
Excel, Internet). Noções gerais e conhecimentos políticos, econômicos e geográficos municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).

ANEXO 17
ENFERMEIRO

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior de grande complexidade, envolvendo a execução de trabalho de
enfermagem relativo a observação, ao cuidado e a educação sanitária dos doentes, a aplicação de tratamentos prescritos, bem como, a
participação de programas voltados para a saúde publica. Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; prestar
serviços de enfermagem em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e seções próprias; prestar cuidados de enfermagem a pacientes
hospitalizados; ministrar medicamentos prescritos bem como cumprir outras determinações medicas; zelar pelo bem estar físico e psíquico
dos pacientes; preparar o campo operatório e esterilizar o material; orientar o isolamento de pacientes; supervisionar os serviços de
higienização dos pacientes; orientar, coordenar e supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; planejar,
executar, supervisionar e avaliar a assistência integral de enfermagem a clientes de alto e médio risco, enfatizando o alto cuidado e
participando da sua alta da instituição de saúde; acompanhar o desenvolvimento dos programas de treinamento dos recursos humanos
para a a´rea de enfermagem; ministrar treinamento para a área de enfermagem; aplicar terapia, dentro da área de sua competência, sob
controle medição; prestar primeiros socorros; aprazar exames de laboratório e de raio-x e outros; aplicar terapia especializada, sob
controle medico; promover e participar para o estabelecimento de nomra e padrões dos serviços de enfermagem; participar de programas
de educação sanitária e de programas de saúde publica em geral; auxiliar nos serviços de atendimento materno-infantil, participar de
programas de imunização; realizar visitas domiciliares para prestar esclarecimentos sobre trabalho a ser desenvolvido por equipes
auxiliares; realizar consultas de enfermagem a sadios e portadores de doenças prolongadas; prover e controlar o estoque de
medicamentos; manter contatos com responsáveis por unidades medicas e enfermarias, para promover a integração do serviço de
enfermagem como os de assistência medica; participar de inquéritos epidemiológicos; participar de programa de atendimento a
comunidade atingidas por situações de emergência ou calamidade publica; realizar e interpretar testes imuno-diagnósticos e auxiliares de
diagnósticos; requisitar exames de rotina para pacientes em controle de saúde, com vistas a aplicação de medicdas preventivas; colher
material para exames laboratoriais; prestar medidas preventivas; colher material para exames laboratoriais; prestar assessoramento a
autoridades em assuntos de sua competência; emitir pareceres em matéria de sua especialidade; orientar, coordenar e supervisionar
trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas correlatas.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Atendimento às necessidades básicas do paciente; assistência da enfermagem no auxílio ao
diagnóstico e tratamento: sinais vitais, coleta de material para exames, administração de medicamentos, curativos, sondagens; assistência
ventilatória: drenagem postural, nebulização, oxigenoterapia, aspiração de secreções; assistência ao paciente em parada
cardiorrespiratória; prevenção e controle de infecção hospitalar; métodos de esterilização; programas de saúde: pré-natal, puericultura,
imunização, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, cólera, hepatite, dengue, meningite e leptospirose, DST/AIDS, adolescentes,
prevenção de câncer cérvico-uterino e planejamento familiar; saúde da mulher, criança, terceira idade; educação em saúde; generalidades
e conceitos fundamentais da atualidade relacionados à saúde geral e saúde pública; atribuições e condutas do profissional de acordo com
legislação municipal e legislação do Conselho Regional de Enfermagem; conhecimentos de técnicas de enfermagem e rotinas básicas da
função; conhecimentos do Programa Saúde da Família - PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS: noções gerais e
conhecimentos políticos, econômicos e geográficos municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
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ANEXO 18
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Orientação e acompanhamento do trabalho dee enfermagem, em grau auxliar, e participação no
planejamento da assistência d enfermagem, participar da equipe de saúde; exercer outras atividades atinentes a função, tais
como: executar ações de tratamento simples, observar, reconhecer sinais vitais e sintomas, assitir ao enfermo no planejamento,
programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na prestação de cuidados de enfermagem a
pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância
epidemiológica, na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; prevenção e controle sistemático de danos físicos que
possam ser causados a pacientes durante a assitencia de saúde; executar outras tarefas afins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Atendimento às necessidades básicas do paciente; assistência da enfermagem no auxílio
ao diagnóstico e tratamento: sinais vitais, coleta de material para exames, administração de medicamentos, curativos, sondagens;
assistência ventilatória: drenagem postural, nebulização, oxigenoterapia, aspiração de secreções; assistência ao paciente em
parada cardiorrespiratória; prevenção e controle de infecção hospitalar; métodos de esterilização; programas de saúde: pré-natal,
puericultura, imunização, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, cólera, hepatite, dengue, meningite e leptospirose,
DST/AIDS, adolescentes, prevenção de câncer cérvico-uterino e planejamento familiar; saúde da mulher, criança, terceira idade;
educação em saúde; generalidades e conceitos fundamentais da atualidade relacionados à saúde geral e saúde pública;
atribuições e condutas do profissional de acordo com legislação municipal e legislação do Conselho Regional de Enfermagem;
conhecimentos de técnicas de enfermagem e rotinas básicas da função; conhecimentos do Programa Saúde da Família - PSF e
Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS: noções gerais e conhecimentos políticos, econômicos e geográficos
municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, sistema de numeração decimal; adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros;
números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem; conjunto dos números, múltiplos e divisores; razões e proporções;
divisão proporcional; regras de três simples e compostas, sistema de medidas, números inteiros e fracionários, sistema legal de
medidas; noções de medidas (área, volume, comprimentos); produtos notáveis e fatoração; relações e funções, funções do
primeiro grau; equação do primeiro e do segundo grau, álgebra, geometria plana, trigonometria, progressão aritmética, progressão
geométrica, porcentagem, juro simples e composto; equações e inequações de 1.º e 2.º graus; raciocínio lógico; resolução de
situações problema.

ANEXO 19
SECRETARIO DE ESCOLA

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Supervisionar os serviços de Secretaria de estabelecimento de Ensino, de acordo com a
orientação do Diretor; manter atualizado os assentamentos referentes ao corpo docente, castro de alunos e escrituração escolar
do estabelecimento; organizar e manter atualizados prontuários de legislação referentes ao ensino; prestar informações e fornecer
dados referentes ao Ensino, aos interessados; extrair certidões; escriturar os livros, fichas e demais documentos que se refiram às
notas e medias dos alunos, efetuando em época hábil os cálculos de apuração dos resultados finais; preencher boletins
estatísticos; preparar listas e exames diversos; colaborar na formação de horários; arquivar recortes e publicações de interesse
para o estabelecimento de ensino; lavrar e assinar atas em geral; elaborar modelos de certificados e diplomas a serem expedidos
pela Escola; receber e expedir correspondências; elaborar e distribuir boletins de notas, históricos escolares, etc; lavrar termos de
abertura e encerramento dos livros de escrituração escolar; redigir e subscrever, de ordem da Direção, editais de chamadas para
exames de matriculas, etc; encarregar-se da publicação e controle de avisos em geral; orientar coordenar e supervisionar
trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; operar computadores; monitorar trabalhos em computadores e executar outras
tarefas afins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Esta prova será elaborada com base com as atribuições do cargo previstas em Lei;
conhecimentos específicos do cargo e prova de português; e, questionará sobre a rotina do cargo, conforme sua descrição constante na
legislação municipal pertinente e demais legislações relacionadas a educação (LDBEN) Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica
Municipal; conhecimentos pedagógicos; estatuto da criança e do adolescente; contexto de desenvolvimento (na infância e na
adolescência) ; principais descobertas no estudo do desenvolvimento cognitivo e social da criança e as perspectivas teóricas que
fundamentam suas interpretações; interdisciplinaridade e composição dos níveis escolares; parâmetros curriculares nacionais; avaliação
de ensino; Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e suas alterações); tendências atuais no estudo do
desenvolvimento humano (da criança ao idoso) ; contribuições teóricas ao processo de ensino-aprendizagem; noções de redação oficial:
ofícios, comunicações internas, cartas, requerimentos, conhecimentos fundamentais da informática, Windows, Word, Excel, correio
eletrônico e internet Explorer.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, sistema de numeração decimal; adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros; números
inteiros, racionais e reais; problemas de contagem; conjunto dos números, múltiplos e divisores; razões e proporções; divisão proporcional;
regras de três simples e compostas, sistema de medidas, números inteiros e fracionários, sistema legal de medidas; noções de medidas
(área, volume, comprimentos); produtos notáveis e fatoração; relações e funções, funções do primeiro grau; equação do primeiro e do
segundo grau, álgebra, geometria plana, trigonometria, progressão aritmética, progressão geométrica, porcentagem, juro simples e
composto; equações e inequações de 1.º e 2.º graus; raciocínio lógico; resolução de situações problema.

.
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ANEXO 20
PROFESSORES ÁREA I

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Docência na educação básica; participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
elaborar e cumprir plano da trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer
e implantar estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas/aula estabelecidos;
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino aprendizagem; participar de atividades de suporte
pedagógico direto a docência na educação básica, voltadas para planejamento, administração, supervisão, orientação e inspeção
escolar, incluindo, entre outras; coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica da escola; administrar o pessoal e os
recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento
dos dias letivos e horas-aula estabelecidos; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; informar os pais e
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; acompanhar o processo
de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; elaborar estudos, levantamentos qualitativos
e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; elaborar, acompanhar e avaliar os
planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a aspectos
pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoas e de recursos matérias.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Esta prova será elaborada com base com as atribuições do cargo previstas em Lei;
conhecimentos específicos do cargo e prova de português; e, questionará sobre a rotina do cargo, conforme sua descrição
constante na legislação municipal pertinente e demais legislações relacionadas a educação (LDBEN) Constituição Federal,
Estadual e Lei Orgânica Municipal; conhecimentos pedagógicos; estatuto da criança e do adolescente; contexto de
desenvolvimento (na infância e na adolescência) ; principais descobertas no estudo do desenvolvimento cognitivo e social da
criança e as perspectivas teóricas que fundamentam suas interpretações; interdisciplinaridade e composição dos níveis escolares;
parâmetros curriculares nacionais; avaliação de ensino; Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
suas alterações); tendências atuais no estudo do desenvolvimento humano (da criança ao idoso) ; contribuições teóricas ao
processo de ensino-aprendizagem; tendências pedagógicas; noções de redação oficial: ofícios, comunicações internas, cartas,
requerimentos, conhecimentos fundamentais da informática, Windows, Word, Excel, correio eletrônico e internet Explorer.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
.

ANEXO 21
PROFESSORES ÁREA II

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Docência na educação básica; participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
elaborar e cumprir plano da trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer
e implantar estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas/aula estabelecidos;
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino aprendizagem; participar de atividades de suporte
pedagógico direto a docência na educação básica, voltadas para planejamento, administração, supervisão, orientação e inspeção
escolar, incluindo, entre outras; coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica da escola; administrar o pessoal e os
recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento
dos dias letivos e horas-aula estabelecidos; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; informar os pais e
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; acompanhar o processo
de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; elaborar estudos, levantamentos qualitativos
e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; elaborar, acompanhar e avaliar os
planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a aspectos
pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoas e de recursos matérias.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Esta prova será elaborada com base com as atribuições do cargo previstas em Lei;
conhecimentos específicos do cargo e prova de português; e, questionará sobre a rotina do cargo, conforme sua descrição
constante na legislação municipal pertinente e demais legislações relacionadas a educação (LDBEN) Constituição Federal,
Estadual e Lei Orgânica Municipal; conhecimentos pedagógicos; estatuto da criança e do adolescente; contexto de
desenvolvimento (na infância e na adolescência) ; principais descobertas no estudo do desenvolvimento cognitivo e social da
criança e as perspectivas teóricas que fundamentam suas interpretações; interdisciplinaridade e composição dos níveis escolares;
parâmetros curriculares nacionais; avaliação de ensino; Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
suas alterações); tendências atuais no estudo do desenvolvimento humano (da criança ao idoso) ; contribuições teóricas ao
processo de ensino-aprendizagem; tendências pedagógicas; noções de redação oficial: ofícios, comunicações internas, cartas,

requerimentos, conhecimentos fundamentais da informática, Windows, Word, Excel, correio eletrônico e internet Explorer.

2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
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ANEXO 22
MÉDICO CLINICA GERAL PSF - INDÍGENA
1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, diagnosticar e tratar doenças do corpo
humano para população indígena da área de responsabilidade do Município; Atuar na Equipe Multidisciplinar de saúde
indígena, realizando consultas clinicas ao usuário da sua área adstrita; executar ações de assistência integral em todas as
fases do ciclo de vida; criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos na Unidade de saúde
da família localizada junto a área indígena de responsabilidade do Município e, quando necessário, no domicilio; realizar
atividades clinicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção básica, definidas na Norma Operacional
de Assistência a Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clinica à pratica de saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de
patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; realizar o pronto atendimento médicos 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 referencia e contra-referencia; realizar pequenas
cirurgias ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar óbito; executar
outras tarefas afins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação em Saúde - Políticas de Saúde; Princípios e Diretrizes do SUS Medicina em saúde pública; Saneamento básico; Profilaxia e controle de doenças transmissíveis; Ações de Vigilância
Epidemiológica e Imunização - Doenças Infecto Contagiosas; Vigilância em Saúde - Epidemiologia – Imunologia - Esquema
de vacinação; Medicina Psiquiátrica - Saúde mental comunitária; Anatomia e fisiologia da reprodução humana;
Planejamento familiar - Medicina materno-infantil - Cuidados pré-natais - Complicações na gravidez - Trabalho de parto Puerpério e cuidados com o recém-nascido; Assistência na saúde da criança - Doenças comuns na infância - Crescimento
e desenvolvimento da criança - Terapia de reidratação oral - Controle da desnutrição; Saúde da Mulher - Doenças
transmissíveis - Atuação no controle de infecção hospitalares - Rotinas em Ginecologia e Obstetrícia - Cuidados préoperatório e pós-operatório - Consultas ambulatoriais - Assistência à portadores de doenças crônicas; Distúrbios
nutricionais; Técnicas básicas de Medicina - Serviço de Prevenção de Doenças Crônico-Degenerativos; Noções Básicas de
Urgência; Emergência na Prática Médica - Reanimação Cardio-respiratória-cerebral - Emergência Hipertensiva. - Infarto
agudo do miocárdio - Arritmias cardíacas - Insuficiência cardíaca - Edema agudo de pulmão - Insuficiência respiratória –
Pneumonias - Insuficiência renal aguda; Hemorragia digestiva – Enterocolopatias - Colecistite aguda - Lesões agudas da
mucosa gastroduodenal; Meningites - Profilaxia de raiva e tétano - Descompensações no paciente diabético; Acidente
vascular cerebral - Estado epilético; Intoxicações agudas; Acidentes por animais peçonhentos; Choque - Traumatismo
crânio-encefálico - Traumatismo abdominal - Traumatismo torácico.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e
GRAMÁTICA (Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
ANEXO 23
CIRURGIÃO DENTISTA PSF - INDÍGENA

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Diagnosticar e tratar de infecções da boca, dentes e região maxilofacial e proceder à
odontologia profilática para a população Indígena da área de responsabilidade do Município; Atuar na Equipe Multidisciplinar de
saúde Indígena na Unidade de Saúde da família localizada junto a área indígena de responsabilidade do Município, realizando
levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; realizar os procedimentos clínicos definidos
na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 01/96) e na Norma Operacional da Assistência à Saúde
(NOAS); realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; encaminhar e orientar os usuários
que apresentam problema complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; realizar atendimento de
primeiros cuidados nas urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 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, aliando a atuação clinica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo especifico, de
acordo com planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; programar e
supervisionar o fornecimento de insumos as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações
educativas em saúde bucal; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo Técnico em Higiene Dental (THD) e o atendimento de
consultório dentário (ACD) e executar outras tarefas afins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação em Saúde - Políticas de Saúde. Princípios e Diretrizes do SUS - Medicina em
saúde pública. Saneamento básico. Profilaxia e controle de doenças transmissíveis. Ações de Vigilância Epidemiológica e
Imunização – Doença Infecta Contagiosas. Vigilância em Saúde - Epidemiologia – Imunológica - Esquema de vacinação. Saúde
bucal. Anatomia e fisiologia da reprodução humana. Assistência na saúde da criança - Doenças comuns na infância Crescimento e desenvolvimento dentário da criança. Distúrbios nutricionais. Técnicas de atuação no controle de infecções
hospitalares. Noções Básicas de Urgência. Técnicas básicas de odontologia. Serviços de prevenção de doenças e emergência na
prática odontológica. Legislação Municipal, estadual e federal do PSF e SUS. Redação Oficial e Expediente Administrativo
(Burocracia Interna Geral); Conhecimentos básicos de Informática. (Windows, Word, Excel, Internet). Noções gerais e
conhecimentos políticos, econômicos e geográficos municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
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ANEXO 24
ENFERMEIRO PSF - INDÍGENA

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Desenvolver seu processo de trabalho em dois campos essenciais na Unidade de Saúde da
Família localizada na área Indígena de responsabilidade do Município, junto a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, e na
comunidade apoiando e supervisionando o trabalho dos Agentes Indígenas de Saúde – AIS e Agentes Indígenas de Saneamento
– AISAN, bem como assistindo às pessoas que necessitam de atenção de enfermagem.executar, no nível de suas competências,
ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção a criança, ao adolescente, à mulher, ao
trabalhador e ao idoso; desenvolver ações para a capacitação dos Agentes Indígenas de Saúde – AISAN e Auxiliares de
Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; oportunizar os contatos com indivíduos
sadios ou doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; promover a qualidade de vida e
contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável; discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e
comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitmam; participar do processo
de programação e planejamento das aços e da organização do processo de trabalho da Unidade de Saúde da Família localizada
junto a área indígena; e exercer outras atividades afins..
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Atendimento às necessidades básicas do paciente; assistência da enfermagem no auxílio
ao diagnóstico e tratamento: sinais vitais, coleta de material para exames, administração de medicamentos, curativos, sondagens;
assistência ventilatória: drenagem postural, nebulização, oxigenoterapia, aspiração de secreções; assistência ao paciente em
parada cardiorrespiratória; prevenção e controle de infecção hospitalar; métodos de esterilização; programas de saúde: pré-natal,
puericultura, imunização, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, cólera, hepatite, dengue, meningite e leptospirose,
DST/AIDS, adolescentes, prevenção de câncer cérvico-uterino e planejamento familiar; saúde da mulher, criança, terceira idade;
educação em saúde; generalidades e conceitos fundamentais da atualidade relacionados à saúde geral e saúde pública;
atribuições e condutas do profissional de acordo com legislação municipal e legislação do Conselho Regional de Enfermagem;
conhecimentos de técnicas de enfermagem e rotinas básicas da função; conhecimentos do Programa Saúde da Família - PSF e
Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS: noções gerais e conhecimentos políticos, econômicos e geográficos
municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).

ANEXO 25
TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF - INDÍGENA

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Desenvolver suas aços de técnico em enfermagem na Unidade de Saúde da Família localizada
junto a área Indígena de responsabilidade do Município. Junto à Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, e no
domicilio/comunidade indígena; desenvolver, com os Agentes Indígenas de Saúde – AIS e agentes indígenas de saneamento –
AISAN, atividades de identificação das famílias de risco; contribuir, quando solicitado, com trabalho dos agentes acima referidos
no que se refere às visitas domiciliares; acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco,
visando garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde; executar, segundo sua qualificação profissional, os
procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso,
bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infecto-contagiosas; participar da discussão
e organização do processo do trabalho da unidade de saúde; executar outras tarefas afins.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Atendimento às necessidades básicas do paciente; assistência da enfermagem no auxílio
ao diagnóstico e tratamento: sinais vitais, coleta de material para exames, administração de medicamentos, curativos, sondagens;
assistência ventilatória: drenagem postural, nebulização, oxigenoterapia, aspiração de secreções; assistência ao paciente em
parada cardiorrespiratória; prevenção e controle de infecção hospitalar; métodos de esterilização; programas de saúde: pré-natal,
puericultura, imunização, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, cólera, hepatite, dengue, meningite e leptospirose,
DST/AIDS, adolescentes, prevenção de câncer cérvico-uterino e planejamento familiar; saúde da mulher, criança, terceira idade;
educação em saúde; generalidades e conceitos fundamentais da atualidade relacionados à saúde geral e saúde pública;
atribuições e condutas do profissional de acordo com legislação municipal e legislação do Conselho Regional de Enfermagem;
conhecimentos de técnicas de enfermagem e rotinas básicas da função; conhecimentos do Programa Saúde da Família - PSF e
Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS: noções gerais e conhecimentos políticos, econômicos e geográficos
municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, sistema de numeração decimal; adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros;
números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem; conjunto dos números, múltiplos e divisores; razões e proporções;
divisão proporcional; regras de três simples e compostas, sistema de medidas, números inteiros e fracionários, sistema legal de
medidas; noções de medidas (área, volume, comprimentos); produtos notáveis e fatoração; relações e funções, funções do
primeiro grau; equação do primeiro e do segundo grau, álgebra, geometria plana, trigonometria, progressão aritmética, progressão
geométrica, porcentagem, juro simples e composto; equações e inequações de 1.º e 2.º graus; raciocínio lógico; resolução de
situações problema.
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ANEXO 26
VISITADORES DO PIM

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Desenvolver e executar atividades ligadas ao Programa Primeira Infância Melhor, por meio de aços
educativas nos domicilio, sob supervisão competente; Realizar visitas domiciliares semanais monitoramento à crianças de 0 a 6 anos e
gestantes, com prioridade a crianças de 0 a 3 anos, orientando as famílias para que realizem as atividades de estimulação do
desenvolvimento das crianças; estimular a participação dos mesmos nas políticas publicas como estratégia de qualidade de vida; participar
ou promover aços que fortaleçam o elo entre o Setor de Saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; controlar a
qualidade das realizações das ações educativas e os resultados alcançados pelas crianças; preenchimento de formulários, receber e
acatar ordens e serviços indicados pelo monitor; fazer o planejamento mensal das suas atividades e executar outras atividades correlatas
e afins da função.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Princípios e Diretrizes do Sistema
Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação; Cadastramento familiar e
territorial: finalidade e instrumentos; Interpretação demográfica; Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência;
Indicadores epidemiológicos; Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da população; Critérios operacionais
para definição de prioridades: indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos; Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em
saúde coletiva; Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção
à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros; Sistema de informação em
saúde; Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processo migratórios, analfabetismo, ausência ou
insuficiência de infra-estrutura básica, outros; Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e
recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; Intersetorialidade: conceito e dinâmica político-administrativa do município;
Informação, educação e comunicação: conceitos, diferenças e interdependência; Formas de aprender e ensinar em educação popular;
Cultura popular e sua relação com os processos educativos; Participação e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou
dificultadores da ação coletiva de base popular; Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de lideres populares; Pessoas
portadoras de necessidades especiais; abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direito legal; Saúde da criança, do
adolescente, do adulto e do idoso; Estatuto da criança e do adolescente e do idoso; Noções de ética e cidadania. noções gerais e
conhecimentos políticos, econômicos e geográficos municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e
propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação de 1º grau; Sistema métrico: medidas de tempo,
comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio lógico; Resolução de situações problema.

ANEXO 27
MONITOR DO PIM

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Promover as vias não formais de desenvolvimento integral da criança na comunidade; sensibilizar os
integrantes da comunidade quanto à necessidade de proporcionar às crianças um desenvolvimento melhor; participar do Comitê Municipal
para a Primeira Infância Melhor como interlocutor no segmento dos profissionais da re de de serviços; planejar, executar, monitorar e
avaliar todas as ações referentes ao Programa no Município; participar do planejamento global do Programa no Município; participar dos
cursos de formação e atualização propostas pela Coordenação Estadual do Programa; cumprir com as tarefas solicitadas pela
Coordenação Estadual; encaminhar Diagnostico Preliminar do Município a Coordenação Estadual; selecionar, capacitar e orientar o
trabalho dos visitadores que atuam diretamente com crianças preparar um plano de metas que permita aos visitadores desenvolverem sua
tarefa de forma exitosa; supervisionar e assessorar o trabalho dos visitadores; avaliar em um primeiro nível o resultado do trabalho
alcançado com as crianças; mobilizar os recursos da comunidade em apoio ao trabalho dos visitadores; realizar funções de visitador para
vivenciar de maneira direta as particularidades deste trabalho; distribuir seu tempo de maneira eficaz para acompanhar os diferentes
aspectos do seu trabalho; articular, informar e atualizar a rede de serviços do Programa.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Princípios e Diretrizes do Sistema
Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação; Cadastramento familiar e
territorial: finalidade e instrumentos; Interpretação demográfica; Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência;
Indicadores epidemiológicos; Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da população; Critérios operacionais
para definição de prioridades: indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos; Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em
saúde coletiva; Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção
à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros; Sistema de informação em
saúde; Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processo migratórios, analfabetismo, ausência ou
insuficiência de infra-estrutura básica, outros; Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e
recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; Intersetorialidade: conceito e dinâmica político-administrativa do município;
Informação, educação e comunicação: conceitos, diferenças e interdependência; Formas de aprender e ensinar em educação popular;
Cultura popular e sua relação com os processos educativos; Participação e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou
dificultadores da ação coletiva de base popular; Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de lideres populares; Pessoas
portadoras de necessidades especiais; abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direito legal; Saúde da criança, do
adolescente, do adulto e do idoso; Estatuto da criança e do adolescente e do idoso; Noções de ética e cidadania. noções gerais e
conhecimentos políticos, econômicos e geográficos municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
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ANEXO 28
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de controle vetorial com a principal função de descobrir focos,
destruir e evitar a formação de criadouros, bem como impedir a reprodução de vetores; executar o controle de roedores
nocivos à saúde humana e animal; identificar situações de risco individual e coletivo; executar o tratamento focal e perifocal
como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas ou inseticidas autorizadas conforme orientação
técnica; promover ações de educação em saúde com indivíduos, famílias e grupos comunitários; realizar e registrar visitas
domiciliares de acordo com metas estabelecidas por bairros e/ou zoneamento; estimular a participação comunitária em
aços de saúde; registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários específicos ao Programa de
Controle de Endemias; manter atualizado o cadastro imóveis e pontos estratégicos da sua zona; atuar no controle das
doenças endêmicas e epidêmicas; identificar as condições ambientais e sanitárias que constituem risco para a saúde da
comunidade, informando a equipe de saúde e a população, como também buscando soluções coletivas; desenvolver outras
atividades pertinentes a função do Agente de Combate a Endemias.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Atribuições e competência do Agente de Combate às Endemias. Princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; Visita domiciliar; Avaliação das áreas de risco ambiental
e sanitário; Noções de ética e cidadania; Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento; Noções básicas
de doenças como Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, Malária, Esquistossomose, dentre outras. noções gerais
e conhecimentos políticos, econômicos e geográficos municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e
GRAMÁTICA (Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, Sistema de numeração decimal; Adição, subtração, multiplicação e divisão de números
inteiros; Conjunto dos números, Múltiplos e divisores, Razão e Proporção, Sistema de Medidas, Números inteiros e
fracionários, Problemas, Noções de medidas (área, volume, comprimentos); Raciocínio lógico; Resolução de situações
problema.
ANEXO 29
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Desenvolver a executar atividades de prevenção de doenças e promoção de saúde, por
meio de aços educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão competente; utilizar instrumentos
para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação; executar atividades de educação para a
saúde individual e coletiva; registrar, para controle das ações de saúde, nascimento, óbitos, doenças e outros agravos à
saúde; estimular a participação da comunidade nas políticas publicas como estratégia da conquista da qualidade de risco à
família; participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas publicas que promovam
a qualidade de vida; desenvolver outras atividades pertinentes a função do Agente Comunitário de Saúde.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Princípios e
Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; Conhecimentos geográficos da área/região/município de
atuação; Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos; Interpretação demográfica; Conceito de
territorialização, micro-área e área de abrangência; Indicadores epidemiológicos; Técnicas de levantamento das condições
de vida e de saúde/doenças da população; Critérios operacionais para definição de prioridades: indicadores
socioeconômicos, culturais e epidemiológicos; Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva; Estratégia
de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde:
acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros; Sistema de informação
em saúde; Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processo migratórios, analfabetismo,
ausência ou insuficiência de infra-estrutura básica, outros; Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais
problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; Intersetorialidade: conceito
e dinâmica político-administrativa do município; Informação, educação e comunicação: conceitos, diferenças e
interdependência; Formas de aprender e ensinar em educação popular; Cultura popular e sua relação com os processos
educativos; Participação e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou dificultadores da ação coletiva de base
popular; Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de lideres populares; Pessoas portadoras de
necessidades especiais; abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direito legal; Saúde da criança, do
adolescente, do adulto e do idoso; Estatuto da criança e do adolescente e do idoso; Noções de ética e cidadania. noções
gerais e conhecimentos políticos, econômicos e geográficos municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e
GRAMÁTICA (Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais, representação fracionária e decimal:
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação de 1º grau; Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio lógico;
Resolução de situações problema.
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ANEXO 30
AGENTE INDÍGENA DE SAÚDE - AIS

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Desenvolver suas ações de Agente Indígena de Saúde na Unidade de Saúde da Família localizada
junto a área Indígena de responsabilidade do Município, junto à Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, e no domicilio/comunidade
indígena; desenvolver, sob a supervisão e coordenação da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, o acompanhamento do
desenvolvimento infantil; o acompanhamento de pacientes crônicos; o acompanhamento das gestantes; o acompanhamento de
imunização; a identificação dos casos suspeitos de doenças mais freqüentes; primeiros socorros; promoção à saúde e prevenção de
doenças de maior prevalência; acompanhamento da vacinação; acompanhar e supervisionar tratamentos de longa duração; utilizar
instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação; executar atividades de educação para a saúde
individual e coletiva; registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular a
participação da comunidade nas políticas publicas como estratégia da conquista da qualidade de risco à família; participar ou promover
ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas publicas que promovam a qualidade de vida; desenvolver outras
atividades pertinentes a função do Agente Indígena de Saúde.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Princípios e Diretrizes do Sistema
Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação; Cadastramento familiar e
territorial: finalidade e instrumentos; Interpretação demográfica; Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência;
Indicadores epidemiológicos; Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da população; Critérios operacionais
para definição de prioridades: indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos; Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em
saúde coletiva; Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção
à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros; Sistema de informação em
saúde; Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processo migratórios, analfabetismo, ausência ou
insuficiência de infra-estrutura básica, outros; Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e
recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; Intersetorialidade: conceito e dinâmica político-administrativa do município;
Informação, educação e comunicação: conceitos, diferenças e interdependência; Formas de aprender e ensinar em educação popular;
Cultura popular e sua relação com os processos educativos; Participação e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou
dificultadores da ação coletiva de base popular; Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de lideres populares; Pessoas
portadoras de necessidades especiais; abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direito legal; Saúde da criança, do
adolescente, do adulto e do idoso; Estatuto da criança e do adolescente e do idoso; Noções de ética e cidadania. noções gerais e
conhecimentos políticos, econômicos e geográficos municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e
propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação de 1º grau; Sistema métrico: medidas de tempo,
comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio lógico; Resolução de situações problema.

ANEXO 31
AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO - AISAN

1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Desenvolver suas ações de Agente Indígena de saneamento na Unidade de Saúde da Família
localizada junto a área indígena de responsabilidade do Município, junto à Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, e no
domicilio/comunidade indígena; desenvolver ações sob a supervisão e coordenação da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena; realizar
mapeamento de sua área de atuação; cadastrar e atualizar as famílias de sua área, enviando os dados a Coordenação; realizar através de
visitas domiciliares, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; desenvolver ações básicas de saúde em sua
área de atuação; realizar cadastramento das habitações e áreas comum, através de inquérito sanitário; detectar e solucionar problemas
relacionados com saúde e saneamento; fazer reparos, consertos e substituição de peças e acessórios de instalações hidráulicas; participar
de aços para o abastecimento de água; reconhecer as doenças relacionadas com a água, dejetos e lixo, e promover melhorias nas
condições de saneamento; promover e orientar a execução de sistemas alternativos para abastecimento de água, destino de dejetos,
melhoria habitacional e controle de vetores e roedores de acordo com a realidade de sua comunidade; .auxiliar e supervisionar na
operação dos sistemas de abastecimento de água e outros projetos de saneamento implantados na sua área de atuação, bem como a
manutenção preventiva e corretiva dos mesmos; executar inquéritos sanitários domiciliares e auxiliar em estudos preliminares para a
implantação de pequenas obras de saneamento como proteção de fontes, poços rasos, cisternas, banheiros, fossas secas, fossas sépticas
e outros; participação na manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário e/ou orientar a execução e a manutenção dos módulos
sanitários individuais, proposição de solução e participação na implantação das propostas de destinação adequada dos resíduos sólidos
das aldeias; orientação à comunidade para a utilização adequada dos serviços de saneamento e para a conservação dos equipamentos
implantados; desenvolver outras atividades pertinentes a função do Agente Indígena de Saúde.
2-CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2.1-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Princípios e Diretrizes do Sistema
Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação; Cadastramento familiar e
territorial: finalidade e instrumentos; Interpretação demográfica; Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência;
Indicadores epidemiológicos; Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da população; Critérios operacionais
para definição de prioridades: indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos; Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em
saúde coletiva; Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção
à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros; Sistema de informação em
saúde; Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processo migratórios, analfabetismo, ausência ou
insuficiência de infra-estrutura básica, outros; Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e
recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; Intersetorialidade: conceito e dinâmica político-administrativa do município;
Informação, educação e comunicação: conceitos, diferenças e interdependência; Formas de aprender e ensinar em educação popular;
Cultura popular e sua relação com os processos educativos; Participação e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou
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dificultadores da ação coletiva de base popular; Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de lideres populares; Pessoas
portadoras de necessidades especiais; abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direito legal; Saúde da criança, do
adolescente, do adulto e do idoso; Estatuto da criança e do adolescente e do idoso; Noções de ética e cidadania. noções gerais e
conhecimentos políticos, econômicos e geográficos municipal, estadual e federal.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e
propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação de 1º grau; Sistema métrico: medidas de tempo,
comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio lógico; Resolução de situações problema.
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ANEXO 32
FORMULÁRIO DE RECURSO
Exmo. Sr.
_____________________________________________
Prefeito Municipal de Rodeio Bonito-RS

CANDIDATO:_________________________________CARGO:____________________________ INSCRIÇÃO: ________

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso)
( ) Contra Indeferimento de Inscrição
( ) Contra Prova Escrita
( ) Contra Gabarito da Prova Escrita
( ) Contra Resultado Provisório
( ) Contra Resultado Prova de Títulos
( ) _______________________________________

QUESTÃO DA PROVA ESCRITA
Nº da questão:________________
Gabarito oficial: _______________
Resposta Candidato: ___________

Justificativa do Candidato - Razões do Recurso
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Obs: Reproduzir a quantidade necessária - Preencher em letra de forma ou à máquina; entregar este
formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo.
Data: ____/____/2010.
________________________________
Assinatura do candidato(a)

___________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento
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ANEXO 33
Declaração de Residência
Eu
casado/solteiro,

portador

da

_____________________,

_____________________________________,
carteira

de

candidato

identidade
inscrito

n.º

brasileiro

_____________________

para

o

e

CPF

Emprego

de:___________________________________________________________________)

(a),
nº

Público

declaro

sob

as

penas da lei, para fins de inscrição no CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO 01/2010 que desde a
data

de

02

de

Julho

de

2010

possuo

residência

fixa

na

Linha/Distrito/Rua_________________________________________________________________________
(indicar o local de residência).
Sendo

a

expressão

da

verdade,

assino

a

presente

declaração

acompanhado de duas testemunhas.
RODEIO BONITO/RS. ---------- de -------------------------- de 2010.

_______________________________________
Nome e assinatura do candidato

TESTEMUNHAS:

__________________________________
NOME:
RG:

__________________________________
NOME:
RG:

17

ANEXO 34

MICRO ÁREA 01
Nº DE FAMÍLIAS: 182
Iniciando no loteamento Battisti, abrange ambos os lados da rua: Cacique Kanheró, Clodomiro Ardenghi,
Vergílio Zanetti Eliza Bressan e Chiara Batiisti.Continua pelas ruas Arno Adolfo Gregory, segue pela rua Maria
Brau Savoldi, Luis Lesex, Domingos Pasquetti, de ambos os lados desta. Reinicia na rua Bento Gonçalves,
residência do Sr. Flavio Bueno, sn , descendo por ambos os lados, até a residência da Sr,. Carmen Batistelo,
sn seguindo na residência do Sr. Antoninho da Maia, Sr. Arquimino Ramos e Sr. Alfredo da Cruz. Na rua Padre
Réus tem inicio na residência da Eita Bariviera até a casa de Neodi Zini nº 118, nesta direção. Entrando na
Rua Luiz Possamai, passando pela residência de Cenira Marangon neste sentido, costeando a sanga Rodeio.
MICRO ÁREA 02
Nº DE FAMÍLIAS: 185
Iniciando no Prédio de Móveis Rodeio, nº 884, descendo pelo lado direito do asfalto na rua general Osório,
passando pelo prédio da Creluz, seguindo pela Rua Bento Gonçalves na casa de Albino Luis Remonti nº 017
até a casa de Zulmira Kromenauer nº 237. Partindo novamente do Prédio do Moveis Rodeio nº 884 descendo
pelo lado esquerdo até a residência de Osvino Pretto nº 1424. Continuando pela rua Flores da Cunha, na
residência da Sra. Iraci Werner, sn , abrangendo ambos os lados da rua até a residência de Eduardo Araujo, a
partir daí segue somente pelo lado esquerdo da rua até a casa de Maria Ungaratti, segue na Rua Jose Daris,
iniciando na cada de Jurema da Silva Mendes, ambos os lados, até a casa de Dérico Michelon. Segue a rua
Pedro Acadroli, de ambos os lados, começando na casa de Vilson Giordani atravessando a rua Flores da
Cunha, e partir daí atendendo somente o lado direito até a casa de Arnoldo Pedro Pinto nº 116. Partindo
novamente da Rua Flores da Cunha em direção a Av do Comércio, abrange os trechos de ambos os lados da
rua: Santo Antonio, João Ungaratti, Primo Savoldi, Osório Martins e Ângelo Giordani, ainda continua pelas ruas
XV de Novembro, Pedro Bertoleti , Comar, e Julio Vivian, abrangendo a totalidade destas.
MICRO AREA 03
Nº DE FAMÍLIAS: 185
Vai da esquina do salão paroquial descendo pelo lado direito da Av do Comércio passando pela casa Noronha,
nº 1041, rodoviária até o Sr. Edemar Nickorn nº 1353, a partir daí segue pelos dois lados da Av continuando
pela estrada geral, seguindo até a Cohab 01 atendendo todo esta. Partindo novamente do salão paroquial,
descendo pelo lado esquerdo da rua General Osório, continuando pelo terreno do Hospital São José até o
encontra com a Rua Guerino Ceruti, iniciando esta, pela casa do Sr. Nilson Fagundes nº 311 de ambos os
lados da rua. Daí em diante costeando o rio da várzea que faz divisa com o Distrito do Saltinho. Descendo a Av
do Comércio pelo lado direito atendendo o trecho de ambos os lados das ruas: Ângelo Giordani,m Primo
Savoldi e Santo Antonio. Partindo da esquina da rua Flores da Cunha em direção a Av abrange o lado
esquerdo da rua Pedro Acadroli e ambos os lados da rua Jose Daris, terminado na rua Augusto Bassi
atendendo ambos os lados desta.
Micro ÁREA: 04
Nº DE FAMILIAS: 180
Inicia no prédio de Augustino Garbin nº 675, seguindo na Av do Comercio pela casa de Nelci Tomazi, nº 441
até o prédio da aurélio Marangon nº 335. Continuando na Av do Comércio, agora de ambos os lados até a
esquina do Posto BR, casad de Pedro Possami, nº 688. Continua na Rua Francusco Goetler, casa de Valdir
Mariano Bueno, nº 568, seguindo até o lote da Darci Aadrili, terminado no lotemaento Ganmbertta. Abrange
todo a rua Julio de Castilho de ambos os lados, passando pleo Posto de Saúde até a residência do Sr. Asório
Valduga nº 511. Reinicia na rua Guerino Ceritti, pela residência de Clovis Trevisam nº 69 de ambos os lados
até a casa de Cleide garbin nº 14. Abrange ainda a totalidade das ruas Arlindo Koop, 7 de setenbro, Duque de
Caxias Germano Trento, XV de Abril, Francisco Possamai e Padre Mario Ginochini, atendendo ainda a Rua
Getulio Vragas de ambpos os lados, iniciando no entrocamento com a Av do Comércio, passando a rua Julio
de Castilho entrocamento com a travessa Pasqual Zini até a saída para a linha São Luiz.
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MICRO ÁREA Nº 05
Nº DE FAMÍLIAS: 86
Inicia a direita da estreada geral que vai até deRodeio Bonito a Ametista do Sul, dentro do Distrito de Saltinho,
seguindo pela casa de Antonio Paier, beirando o Rio da Varze até a divisa do Município de Rodeio Bonito com
a Ametista, casa de Israel Pastorzinho de Paula, continua pelo rio Pexeiro até a casa de Adão Righi da Costa,
casa de Segio da Rosa na outra divisa com o Município de Ametista do Sul. Continuando em direção a Linha
Salto Velho, por linha seca, até a pedreira do cipó na casa de Leopoldo Camargo, indo pela pedeira de
Domingos Mioto, voltando novamente pelo Distruot de Saltinho, atingindo até a casda de Luiz Mignoni que faz
divisa com a Linha Salto Velho.
MICRO ÁREA Nº 06
Nº DE FAMÍLIAS: 117
A área tem incio na estrada geral que vai de Rodeio Bonito a Ametista do Sul, dentro do Distrito de Saltinho, a
esquerda somando com a Volta da Vitória, com a especificação a seguir: da ponte do rio Saltinho, começando
na casa de Domingos Mito, seguindo a estrada Geral até a ponte sobre o rio da várzea, todo o lado esquerdo
que abrange parte do distrito de Saltinho, parte do Taquaral e toda Linha Volta da Vitória, começando na
residência de Oracio Garcia da Rocha
MICRO ÁREA Nº 07
Nº DAS FAMÍLIAS: 80
A área tem inicio na linha Salto Velho, na casa Quenedi Bueno e segue até a casa de Graciliano Teodoro,
seguindo pela casa de Luiz Damião, , costeando pela casa de Noemia Damião, passando pela casa de
Guiherme Casani, Elias Fragata, e por linha seca, até a casa de Domingos Ferreira, seguindo novamente pela
linha seca, até a a casa de Vilmar Terres, na cabeceira da Linha Salto Velho, divisa do Município de Rodeio
Bonito com Planalto, volta pela divisa de água da comunidade passando pela casa de Jolar Falcão até a casa
de Valdecir Ribeiro, continuando em direção a Linha Taquaral até a casa de Almiranda Zwirtes.
MICRO ÁREA Nº 08
Nº DE FAMÍLIAS: 122
A área tem inicio passando a ponte do Rio da Várzea, seguindo a direita pelo britador, pela Linha Giordani,
iniciando na residência do Srº Augusto Kopssel até a casa de Laura Lesseux, chegando na Linha Santa
Bárbara, abrangendo toda esta comunidade, seguindo Ate a casa de Darcy Lesseux, retornando chega a Linha
Demetrio, iniciando na residência de Agustinho Taschetto de Godoys, ate a fazenda de Paulo Domingos
Savaris.
MICRO ÁREA Nº 09
Nº DE FAMÍLIAS: 66
A área tem inicio no Posto do Ito, residência de Jacy Pizzato, seguindo pelo lado esquerdo passa pela Fabrica
Holz nº 110, pela estrada geral que acesso ao Pinhal, passando pela residência de Celeste Bariviera e Luiz
Tomazoni, até a residência de Cláudio Vivan. Continua pela divisa Rodeio – Pinhal, residência de Jose Duranti
e Geraldo Moro, seguindo ate a ponte de São Roque, continuando pela divisa Rodeio – Pinhal, residência de
Jose Alba, residência de Ivanir Spinelli, seguindo pela Linha Seca até a cabeceira de Linha das Tocas, divisa
com o município de Cristal do Sul, passando pela residência de Jose Lucas, ate Ângelo Tenedini, que dá saída
para o asfalto.
MICRO ÁREA Nº 10
Nº DE FAMÍLIAS: 115
A área tem inicio na propriedade de Cilda Cross, na RST 587, passando pela Fabrica Bianchini até a
residência de Antonio Sgarbossa, descendo pelo Rio Pinhal, divisa com Cristal do Sul, morada de Silveria Triz,
retornando pelo Rio da Várzea, passando pela propriedade da família Jordão, residência de Ivo Penz, cortando
o Rio da Várzea, sobe pela estrada geral, passando pela residência de Antonio Prestes, pela casa de
Vilharmino Smaniotto, Isalino Nodari,subindo ate a residência de Rubi Franco, passando pela residência de
Pedro Zanella, frigorífico caipira, fechando a RST 587.
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MICRO ÁREA Nº 11
Nº DE FAMÍLIAS: 64
A área tem inicio no campo do São Luiz, na residência de Sadi Jose Três, passando pela residência de Alfredo
de Godoy,seguindo pela propriedade de Plínio Carnetti, seguindo pela Linha Seca, Linha Olaria na residência
de Ismael dos Santos, costeando o Rio da Várzea, atendendo toda Linha São Pedro do Bocó, Linha Nova,
Linha São Paulo, conforme divisa dos município de Rodeio Bonito e Liberato Salzano. Contorna o Rio da
Várzea, daí em diante e vai ate a residência de Vanderlei Borges, fechando novamente o Campo do São Luiz.
MICRO ÁREA Nº 12
Nº DE FAMÍLIAS: 190
A área tem inicio na Avenida do Comercio, na loja de Olga Rotoli 684, segue pelo lado direito ate a residência
de Lídia Pazini 336, descendo a Rua Luiz Possamai de ambos os lados ate o entroncamento com a Rua
Getulio Vargas. A partir daí segue somente pelo lado esquerdo do CTG Gauderios do Rodeio, contornando a
Linha São Cristóvão ate a Associação Aquática Rodeiense, seguindo pela Avenida do Comercio, atendendo o
lado esquerdo desta, chegando na Rua Getulio Vargas até a residência de Adão Fragatta 539, ambos os lados
deste trecho. Após segue atendendo somente o lado direito em direção a residência de Batista Blanco, nº 11.
Reinicia na Rua Dórico Jose Savoldi, ambos os lados, continua pela Rua Constante Marangon, residência de
Jose Valcir Fontana, ate a Igreja Evangélica Pentecostal Deus é Amor de ambos os lados. Reinicia na Rua
Padre Réus, residência de Ermelinda Vivan , nº 076, ate Antonio Bresolin, seguindo pela Rua Padre Francisco
Goetler, também de ambos os lados.
MICRO ÁREA Nº 13
Nº DE FAMÍLIAS: 90
A área tem inicio na casa de Ilda Goldoni indo pela lInha Santa Cruz, passando pela residência de Romildo
Rogeri até a residência de Vilson Bonfanti, retornando passa pela residência de Luiz Boldrini na Linha Bonitan
seguindo costeando o Rio da Várzea, divisa com Liberato Salzano, fazendo todo contorno da Linha Barcellos,
chegando perto da divisa com Novo Tiradentes, casa de Pedro Milani, seguindo ate a linha dos Lucas,
passando pela casa de Alcir Rossato ate Dirceu Maculam,fechando a divisa com Novo Turadentes. Retorna
por Linha Seca divisa com o município de Pinhal, abrangendo toda comunidade de São Pedro da Cordilheira.
MICRO ÁREA Nº 14
Nº DE FAMÍLIAS: 193
A área tem inicio na esquina do prédio de Romildo Taschetto 248, seguindo pela Rua General Osório ate o
prédio de Claudiomiro Dalagnese,23, cotinuando na Rua Bento Gonçalvbes residência de Orlando Dal Soglio,
08 ate a Metalúrgica Gregori. Continua na Rua Constante Marangon na direção da residência de Carmelinda
Sacon. Descendo pela Rua Elizabete Galles, seguindo pela Cohab I com inicio na residência do Srº Manoel
Moreira nas proximidades da residência de Luis Savi, continua pelo mercado Pampa entrando na Rua Bneto
Gonçalves, chegando na residência de Antonio Benedetti, subindo a Rua Luiz Possamai pelo lado esquerdo,
passando pela residência de Oliva Tomiozzo até Maribna de Oliveira nº 481, continua pela Rua Getulio Vargas
pelo lado esquerdo em direção a residência de Adriana Bueno, a partir daí segue os dois lados da rua ate o
final da Rua Getulio Vargas. Abrange to Rua Borges de Medeiros, segue na Assis Brasil esquina com a
Borges, na residência de Irineu Previati, pelo lado esquerdo ate o entroncamento com a Avenida do Comercio,
a partir daí para ambos os lados, passando pela Rua Julio de Castilhos até a Rua Guerino Cerutti. Na Avenida
do Comercio inicia no prédio de Ivo Consalter ate o prédio da Erval Moveis 738, em ambos os lados trecho da
Rua Julio de Castilhos de ambos os lados com inicio no prédio de Deoclides Consalter nº 255, ate o prédio de
Di Presentes nº 451.
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ANEXO 35
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
CONCURSO PÚBLICO 001/2010 – RODEIO BONITO – RS
CANDIDATO:__________________________________CARGO:_______________________________ INSCRIÇÃO: ________
1 – Comprovante de Pós-Graduação
Educação.

em Nível de ESPECIALIZAÇÃO Carga Horária Mínima 360h na área de

Nome do Evento

Carga
Horária

Para uso Exclusivo
da Banca
Examinadora

2– Comprovante de Pós-Graduação em Nível de MESTRADO na área de Educação.
Nome do Evento
Carga
Horária

Para uso Exclusivo
da Banca
Examinadora

1.11.2TOTAL DE PONTOS DESTE ITEM

2.1TOTAL DE PONTOS DESTE ITEM

3– Comprovante de Pós-Graduação em Nível de DOUTORADO na área de Educação.
Nome do Evento
Carga
Horária

Para uso Exclusivo
da Banca
Examinadora

3.1TOTAL DE PONTOS DESTE ITEM

4 – Participação em cursos, seminário, congressos na área da Educação c/ 40 horas
no mínimo cada título.
Para uso Exclusivo
Nome do Evento
Carga
da Banca
Horária
Examinadora
4.14.24.34.4TOTAL DE PONTOS DESTE ITEM

RODEIO BONIT - RS, ______ de ______________ de 2010.

___________________________

Assinatura do candidato(a)
PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA
TOTAL GERAL DE PONTOS DO CANDIDATO(A)
___________________________________
BANCA EXAMINADORA
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ANEXO 36
AGENTE ADMINISTRATIVO
1-RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas administrativas;
redigir expediente administrativo; proceder à aquisição, guarda e distribuição de material. Examinar processos; redigir pareceres e
informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto
redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; realizar e conferir
cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados
por lei; realizar ou orientar coletas de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o
reconhecimento, conferência, armazenamento e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros
de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos, operar com
terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins.
2 – CONTEÚDOS PROGRAMATICOS:
2.1 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: A Prova será elaborada com base nas atribuições do cargo e da profissão previstas na

legislação vigente, e, inclusive, no seguinte conteúdo programático:
Noções Básicas de Contabilidade Pública. Regimes Contábeis. Classificação das Receitas e Despesas. Classificação dos recursos
vinculados. Modalidades de Licitações, limites de dispensa e regras gerais para contratação com o Poder Público Municipal. (Lei Federal
8.666/93 e suas alterações). Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal. Orçamentos e Balanços – Normas
Gerais de Direito Financeiro. (Lei Federal 4.320/64 e suas alterações). Descontos e retenções previdenciárias. Noções Básicas sobre o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB. Redação Oficial: Ofícios; Comunicações Internas; Cartas;
Requerimentos. Conhecimentos fundamentais de Informática: Windows, Word, Excel, Correio eletrônico e Internet Explorer. Constituição
Federal de 1988, atualizada. (dos Servidores). A Lei Orgânica do Município de RODEIO BONITO/RS. Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do Município de RODEIO BONITO/RS.
2.2-PORTUGUÊS: ANÁLISE DE TEXTO (Compreensão e interpretação, Estrutura, Coesão textual e Vocabulário); e GRAMÁTICA
(Morfologia e morfossintaxe, Sintaxe e Aspectos Fonológicos e Gráficos).
2.3-MATEMÁTICA: Conjuntos, sistema de numeração decimal; adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros; números
inteiros, racionais e reais; problemas de contagem; conjunto dos números, múltiplos e divisores; razões e proporções; divisão proporcional;
regras de três simples e compostas, sistema de medidas, números inteiros e fracionários, sistema legal de medidas; noções de medidas
(área, volume, comprimentos); produtos notáveis e fatoração; relações e funções, funções do primeiro grau; equação do primeiro e do
segundo grau, álgebra, geometria plana, trigonometria, progressão aritmética, progressão geométrica, porcentagem, juro simples e
composto; equações e inequações de 1.º e 2.º graus; raciocínio lógico; resolução de situações problema.

.
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