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A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA, tendo em vista o disposto na Lei nº. 376/2010, de 19/08/2010; na Lei nº. 
17/1992, de 19 de dezembro de 1992 e na Lei nº. 244/2004 e alterações, torna pública, para conhecimento dos interessados, a 
realização de Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-
MA, mediante as normas e condições estabelecidas neste Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E INFORMAÇÕES GERAI S: 
1.1. O presente Concurso Público será regido por este Edital e sua realização estará sob a responsabilidade da Fundação 
Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA – FSADU, com supervisão da Comissão de Concurso, instituída pela Portaria 
nº. 59, de 28 de maio de 2010. 
1.2. Endereço da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-MA: Praça da Matriz, s/n, bairro Centro – Santa Luzia -MA. 
1.3. Endereços da FSADU: 
a) Endereço: R. da Alegria, n.° 258, Centro, São Luís/ MA, CEP 65.020-010; 
b) Site oficial do Concurso: www.fsadu.org.br  e www.sousandrade.org.br ; 
c) Endereço de correio eletrônico (e-mail): concursos@fsadu.org.br; 
d) Telefones / Fax: (98) 3221-7266, 3221-2276 e 3232-2997. 
e) Posto de Inscrição: Auditório da Secretaria de Educação, situada na Avenida Nagib Haickel, s/n, Centro – Santa Luzia-MA. 
 

1.4. CALENDÁRIO DE EVENTOS:  

EVENTO DATA / PERÍODO 
Período de Inscrição  
- No Posto de Inscrição 20/09/2010 a 05/10/2010 
- Na Internet www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br 10h do dia 20/09/2010 às 23:59h do 

dia 10/10/2010 
Período de Pagamento da Taxa de Inscrição  
- Para candidatos que se inscreverem no Posto de Inscrição 20/09/2010 a 05/10/2010 

horário de expediente bancário 
- Para candidatos que se inscreverem pela Internet 20/09/2010 a 11/10/2010 

horário de expediente bancário 
Entrega de laudo médico (para portadores de deficiên cia) 20/09/2010 a 12/10/2010 
Período de Requisição de Atendimento Diferenciado 20/09/2010 a /11/11/10 
Divulgação da Concorrência e das Inscrições Indeferidas 20/10/2010 
Disponibilização do Documento de Confirmação de Inscrição com local de prova 26/10/2010 
Requisição de Correção de Dados Cadastrais 27/10/2010 a 11/11/2010 
Prova de Conhecimentos 14/11/2010 
Divulgação do Gabarito 15/11/2010 
Recebimento de Recursos  16/11/2010 a 18/11/2010 

Divulgação do Resultado do Julgamento de Recursos 23/11/2010 
Divulgação do Resultado da Prova de Conhecimentos 24/11/2010 
Convocação para Prova de Títulos, Prova Prática, Avaliação Psicológica e Teste de 
Aptidão Física 

25/11/2010 

Período de entrega de documentos para Prova de Título s 03/12/2010 a 06/12/2010 
Prova Prática 05/12/2010 
Avaliação Psicológica 05/12/2010 
Teste de Aptidão Física 05/12/2010 e 06/12/2010 
Divulgação do Resultado da Prova de Títulos, Prova Prática, Avaliação Psicológica e 
Teste de Aptidão Física 

14/12/2010 

Divulgação do Resultado Final 21/12/2010 
As datas estabelecidas no presente edital poderão s ofrer alterações enquanto não consumada a etapa que  lhe disser 
respeito.  

 

 

1.5. A Fundação Sousândrade atenderá nos endereços e telefones indicados no subitem 1.3. em dias úteis, de segunda à sexta-feira, 
nos horários de 8 às 12 horas e de 14 às 18 horas. 
 

1.6. Valor da Taxa de Inscrição: 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA 
CNPJ 06.191.001/0001- 47 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO / SANTA LUZIA - MA nº. 0 01/2010, de 13/09/2010. 
 

 

Fls. 2 

TAXAS DE INSCRIÇÃO 

CARGO Valor (R$) 

Nível Fundamental 27,00 

Nível Médio 32,00 

Nível Superior 55,00 
 

1.7. As provas deste Concurso Público serão realizadas na Cidade de Santa Luzia do Estado do Maranhão. 

1.8. Na ocorrência de indisponibilidade, inadequação ou insuficiência de locais para a realização das provas na cidade definida no 
Subitem 1.7. deste Edital, as provas poderão ser realizadas em outras cidades, a exclusivo critério da Fundação Sousândrade, cuja 
indicação será oportunamente divulgada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-MA, da FSADU e no site oficial 
do Concurso. 

1.9. O texto do presente Edital estará disponível para consulta no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-MA, da 
FSADU e no site oficial do Concurso. 

2. DOS CARGOS: 
2.1. A indicação dos requisitos básicos, do valor dos vencimentos e do número de vagas para cada cargo é feita no Anexo I 
(Demonstrativo dos cargos, requisitos, jornada de trabalho, vencimentos e número de vagas) deste Edital. 

2.2. A descrição sintética das atribuições de cada cargo é feita no Anexo II (Descrição sintética das atribuições) deste Edital. 

2.3. Os candidatos aprovados e classificados no limite das vagas oferecidas serão nomeados na classe e/ou referência inicial do 
cargo. 

2.4. A lotação dos candidatos nomeados ocorrerá de acordo com a ordem de classificação e será feita nos órgãos/setores da 
Prefeitura Municipal de Santa Luzia para os quais se destinam as vagas oferecidas, segundo o constante do Anexo I deste Edital, 
observados os princípios da conveniência e necessidade. 

2.5. A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, de acordo com a conveniência e necessidade do 
respectivo órgão/setor da Prefeitura Municipal de Santa Luzia onde o candidato for lotado, e será a estabelecida no Anexo I. 

2.6. Para os cargos de Professor as vagas serão distribuídas por Pólo, conforme o estabelecido no Anexo I e no Anexo IX (Relação 
de Povoados por Pólo).   
3. DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNC IA:  
3.1. Das vagas destinadas a cada cargo/área/especialidade, 10% (dez por cento) serão reservadas às pessoas portadoras de 
deficiência, amparadas pela Constituição Federal, Artigo 37, Inciso VIII, pelo disposto no Decreto nº. 3.298/1999, conforme indicado 
no Anexo I do presente Edital e de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Santa Luzia e o 
Ministério Público Estadual do Maranhão, certificando-se, para tanto, que atendem às exigências deste instrumento. 

3.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no Decreto nº. 
3.298/1999, Artigo 4º. 

3.3. Para fins de provimento dos cargos reservados aos portadores de deficiência classificados nesse Concurso e nos termos deste 
Edital, será nomeado o 1º classificado da lista específica de portadores de deficiência para a 2ª vaga aberta. Para os demais 
classificados na lista específica, serão destinadas a 12ª, a 22ª, a 32ª e assim sucessivamente até o limite de vagas para o cargo, 
conforme o percentual de 10% estabelecido neste Edital, Subitem 3.1. 

3.4. Para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência, o candidato deverá declarar na Ficha de Inscrição a 
deficiência de que é portador, observando se as atribuições do cargo, descritas no Anexo II deste Edital, são compatíveis com a 
deficiência de que é portador. 

3.5. O candidato portador de deficiência deverá ENTREGAR, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NESTE EDITAL, LAUDO 
MÉDICO ATESTANDO A ESPÉCIE E O GRAU OU NÍVEL DA DEFICIÊNCIA DE QUE É PORTADOR, COM EXPRESSA 
REFERÊNCIA AO CÓDIGO CORRESPONDENTE DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACI ONAL DE DOENÇAS – CID, BEM COMO A 
PROVÁVEL CAUSA DA DEFICIÊNCIA . 

3.5.1. O Laudo Médico previsto no Subitem 3.5, deve ser entregue, obrigatoriamente, acompanhado do Anexo V (Requerimento para 
atendimento diferenciado ou comprovação da deficiência de que se declara portador) deste Edital, devidamente preenchido.  

3.5.2. O candidato portador de deficiência que se inscrever via Internet deverá encaminhar o laudo médico indicado no Subitem 3.5., 
no Período de Inscrição definido no Item 1.4. deste Edital, via Correios, com Aviso de Recebimento (AR), ou entregá-los pessoalmente 
no Setor de Protocolo da Fundação Sousândrade, situado no endereço indicado no Subitem 1.3., no Período de Inscrição.  

3.6. O portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, ou deixar de atender ao disposto nos Subitens 
3.5. e 3.5.1. deste Edital, não poderá interpor recurso em favor de sua situação e, portanto, não será considerado candidato portador 
de deficiência. 

3.7. O candidato portador de deficiência que necessite de qualquer tipo de atendimento diferenciado no momento da realização das 
provas deverá observar o disposto no Subitem 4.11. deste Edital. 
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3.8. Os candidatos portadores de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº. 3.298/1999, participarão 
do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que diz respeito: a) ao conteúdo das provas; b) à data, 
horário e local de sua aplicação; c) aos critérios de avaliação e aprovação. 

3.9. O candidato que, no ato da inscrição, declarar ser portador de deficiência, se aprovado e classificado neste Concurso Público, 
figurará em listagem específica e também na listagem geral dos candidatos aprovados e classificados para o cargo de sua opção, 
devendo, quando convocado, submeter-se à perícia promovida por Equipe Multiprofissional da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, 
como previsto no Decreto nº. 3.298/1999, Artigo 43. 

3.9.1. A Equipe Multiprofissional prevista no Subitem 3.9. terá decisão terminativa sobre a condição de portador de deficiência do 
candidato, assim como também sobre sua espécie e grau ou nível, com a finalidade não só de verificar se a deficiência de que é 
portador realmente o habilita a concorrer às vagas reservadas para candidatos em tais condições, mas também se as atribuições do 
cargo para o qual foi aprovado e classificado são compatíveis com a deficiência de que é portador. 

3.10. O candidato deverá comparecer à perícia prevista no Subitem 3.9. munido de laudo médico atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como 
a provável causa da deficiência. 

3.11. A não observância do disposto nos Subitens 3.9. e 3.10., ou a não constatação da deficiência na perícia, acarretará a perda do 
direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições, passando a concorrer como se não fosse portador de deficiência. 

3.12. Caso não haja inscrição de candidatos que se declarem portadores de deficiência, ou se os que se inscreverem em tais 
condições forem reprovados nas provas ou na perícia de que trata o Subitem 3.9., as vagas reservadas a eles serão preenchidas 
pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação para cada cargo. 

3.13. A relação dos candidatos cujas inscrições forem indeferidas para concorrerem na condição de portadores de deficiência será 
divulgada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, no quadro de avisos da FSADU e no site oficial do Concurso, 
no Período de Divulgação das Inscrições Indeferidas indicado no Subitem 1.4.. 

3.13.1. O candidato poderá interpor recurso contra o indeferimento de sua inscrição para concorrer na condição de portador de 
deficiência, seguindo o procedimento previsto no Item 9 e seus Subitens.  

3.13.2. A inobservância do disposto no Subitem 3.13.1. deste Edital, acarretará ao candidato, a perda do direito de concorrer às 
vagas reservadas aos portadores de deficiência, passando a disputar as demais vagas, desde que supra os outros requisitos previstos 
neste Edital. 

4. DAS INSCRIÇÕES:  
4.1. As inscrições para o presente Concurso Público serão realizadas no período, horário e locais indicados no Item 1. 

4.2. Para a inscrição, o candidato deverá satisfazer as seguintes condições: 
a) ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas na Constituição Federal, Artigo 12, Parágrafo 1º; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da posse; 
c) estar quites com as obrigações eleitorais; 
d) estar quites com o serviço militar, quando do sexo masculino; 
e) não registrar antecedentes criminais e encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
f) preencher os requisitos básicos exigidos para o cargo pretendido, conforme indicado no Anexo I deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atividades do cargo pretendido; 
h) conhecer e estar de acordo com as exigências deste Edital e da legislação pertinente. 

4.3. DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET:  
4.3.1. Para efetuar a inscrição via Internet, o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: 
a) certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, de acordo com o previsto no Subitem 4.2.; 
b) acessar, no Período de Inscrição indicado no Subitem 1.4., um dos endereços da Internet www.fsadu.org.br  ou 

www.sousandrade.org.br   e selecionar o atalho para “INSCRIÇÕES ON LINE” do Concurso Público para a Prefeitura Municipal 
de Santa Luzia; 

c) preencher a Ficha de Inscrição e imprimir o respectivo boleto bancário; 
d) se for o caso, preencher e imprimir o requerimento para atendimento diferenciado ou comprovação da deficiência que se declara 

portador; 
e) efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição utilizando o boleto bancário impresso, no Período de Pagamento da Taxa de Inscrição 

indicado no Subitem 1.4., NÃO SENDO ACEITO COMO PROVA DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCR IÇÃO, NESSE CASO, 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO OU COMPROVANTE DE AGENDA MENTO DE PAGAMENTO OU 
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE EMITIDO QUANDO O PAGAMENTO É FEITO POR MEIO DE CAIXA 
ELETRÔNICO; 

4.3.2. A Fundação Sousândrade não se responsabiliza por inscrição não recebida por qualquer motivo de ordem técnica, falha de 
computadores ou de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como quaisquer outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados não ocasionados por ela. 
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4.3.3. Os candidatos inscritos via Internet deverão retirar o inteiro teor deste Edital em um dos endereços da Internet 
www.fsadu.org.br  ou www.sousandrade.org.br , sendo de sua responsabilidade a obtenção de tal documento. 

4.3.4. Os candidatos inscritos via Internet não necessitarão encaminhar cópia da Carteira de Identidade e do CPF, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade os dados cadastrais informados na Ficha de Inscrição. 

4.4. DAS INSCRIÇÕES FEITAS NO POSTO DE INSCRIÇÃO:  
4.4.1. Para efetuar a inscrição, o candidato que não tiver acesso à Internet deverá observar os seguintes procedimentos: 
a) certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, de acordo com o previsto no Subitem 4.2.; 
b) dirigir-se, no Período de Inscrição indicado no Subitem 1.4., ao Posto de Inscrição indicado no Subitem 1.3. e solicitar um exemplar 

da Ficha de Inscrição; 
c) preencher, cuidadosamente, a Ficha de Inscrição, sem emendas, rasuras ou omissões, e assinar no local adequado; 
d) se for o caso, preencher e imprimir o requerimento para atendimento diferenciado ou comprovação da deficiência que se declara 

portador; 
e) efetuar o pagamento da taxa de inscrição utilizando o BOLETO BANCÁRIO impresso na própria Ficha de Inscrição, no Período de 

Pagamento da Taxa de Inscrição indicado no Subitem 1.4., NÃO SENDO ACEITO COMO PROVA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE INSCRIÇÃO, NESSE CASO, COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO OU C OMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE 
PAGAMENTO OU COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE EMITIDO QUANDO O  PAGAMENTO É FEITO POR MEIO 
DE CAIXA ELETRÔNICO ;  

f) devolver no Posto de Inscrição, no mesmo período, local e horário, a Ficha de Inscrição devidamente preenchida, assinada e 
acompanhada do comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição; 

g) receber o comprovante de entrega da Ficha de Inscrição. 

4.5. A inscrição cujo pagamento da respectiva Taxa foi efetuado por meio de cheque só será validada após a compensação do 
mesmo. 

4.6. O processo de inscrição somente se completa com o cumprimento de todas as etapas descritas nos Subitens 4.3. ou 4.4., 
conforme o caso. 
4.7. É de inteira responsabilidade do candidato possíveis prejuízos que vier a sofrer por não informar seus dados cadastrais 
corretamente e um número de telefone para contato. 

4.8. Cada candidato poderá efetuar inscrição para apenas um dos cargos oferecidos. 

4.9. Havendo mais de uma inscrição, será considerada como válida a inscrição mais recente, conforme a data / hora de pagamento 
da Taxa de Inscrição, sendo canceladas as demais inscrições e permanecendo, em caso de mesma data, aquela cuja Ficha de 
Inscrição tiver a maior numeração. 

4.10. Ao efetuar inscrição, o candidato estará declarando formalmente que preenche todas as condições estabelecidas neste Edital. 

4.11. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado no momento da realização das provas, deverá 
solicitá-lo à Coordenação do Concurso no Período de Requisição de Atendimento Diferenciado indicado no Subitem 1.4. utilizando o 
Requerimento constante do Anexo V deste Edital, devidamente preenchido, assinalando o campo relativo à solicitação de 
disponibilização de atendimento diferenciado, indicando claramente o tipo de atendimento diferenciado necessário, acompanhado de 
documento que comprove tal necessidade.  

4.11.1. A solicitação de que trata o Subitem 4.11. poderá ser protocolada na Fundação Sousândrade, no endereço indicado no 
Subitem 1.3., ou enviada via fax para os números indicados no Subitem 1.3.. 

4.11.2. O candidato que requerer atendimento diferenciado via fax deve certificar-se que o documento foi transmitido de forma 
legível e solicitar que lhe seja enviado, também via fax, comprovante do protocolo onde é indicado o número do processo que foi 
atribuído ao seu requerimento, sendo tal protocolo o único documento que confirma o recebimento de sua solicitação pela Fundação 
Sousândrade.  
4.11.3. O candidato que requerer como atendimento diferenciado prova em braile deverá, ele próprio, transcrever suas respostas 
para uma Folha de Respostas própria também em braile, devendo levar, no dia da prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se 
de soroban. 

4.11.4. O candidato que requerer como atendimento diferenciado provas ampliadas receberá Caderno de Questões e Folha de 
Respostas ampliados (fonte aproximada a 18 ), devendo ele mesmo transcrever suas respostas para a Folha de Respostas. 

4.11.5. A candidata que estiver amamentando poderá fazê-lo durante a realização da prova, desde que faça a solicitação do 
atendimento diferenciado, devendo levar acompanhante, que ficará responsável pela guarda da criança. Na hora da amamentação, a 
candidata será deslocada para uma sala especial, sendo acompanhada o tempo todo por um fiscal. O responsável pela guarda da 
criança não permanecerá no mesmo local que a candidata. Será permitido apenas um acompanhante por criança. A candidata que 
não levar acompanhante não realizará a prova. 
4.11.5.1. Somente os materiais de uso pessoal da criança serão permitidos no acesso à sala de atendimentos especiais, podendo o 
fiscal verificar o atendimento de tal condição.  

4.11.6. O candidato que não atender ao disposto no Subitem 4.11., nas datas e horários estabelecidos, não terá o atendimento 
diferenciado disponibilizado. 
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4.11.7. A decisão quanto ao deferimento dos Requerimentos de que trata o Subitem 4.11. caberá à Fundação Sousândrade, que, 
em seu julgamento, obedecerá a critérios de viabilidade e razoabilidade. 

4.12. Não serão aceitas inscrições via postal, fax, condicional ou extemporânea. 

4.13. Verificada, a qualquer tempo, a existência de inscrição que não atenda a todos os requisitos estabelecidos neste Edital, ela 
será cancelada. 

4.14. Não serão aceitos pedidos de alteração de informações quanto à opção de cargo e identificação do candidato, exceto correção 
de erros ortográficos. 

4.15. As informações prestadas na Ficha de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo a Coordenação do 
Concurso indeferir a inscrição daquele candidato que não preencher a Ficha de Inscrição de forma completa e legível ou fornecer 
dados comprovadamente inverídicos. 

4.16. O candidato deverá tomar cuidado para indicar o código que corretamente identifica o cargo para o qual deseja concorrer, 
conforme informação constante na primeira coluna dos quadros que compõem o Anexo I, deste Edital. Havendo divergência entre o 
código e o nome do cargo para o qual o candidato estiver se inscrevendo, a inscrição será realizada para o cargo cujo nome for 
indicado por extenso na Ficha de Inscrição, se este for um nome válido ou, em caso contrário, a inscrição será indeferida. 

4.17. Será permitida a inscrição por procuração, observados os procedimentos estabelecidos no Subitem 4.4. e os abaixo indicados. 

4.18. O Procurador deverá entregar, no ato da inscrição, além dos documentos exigidos no Subitem 4.4., cópia legível de sua 
Carteira de Identidade e o original da Procuração que lhe outorga poderes específicos para realizar a inscrição, com firma 
reconhecida. 

4.18.1. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu Procurador, arcando 
com as conseqüências de eventuais erros no pagamento da Taxa, no preenchimento da Ficha de Inscrição ou em sua entrega. 

4.18.2. Ocorrendo divergência entre o indicado na Procuração e o que constar na Ficha de Inscrição, será considerado o que 
constar na Ficha de Inscrição. 

4.19. O valor referente ao pagamento da Taxa de Inscrição não será devolvido por qualquer motivo, salvo no caso do cancelamento 
do Concurso Público por conveniência da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 

4.20. Serão considerados desistentes os candidatos que: 
a) não tenham efetuado o pagamento do boleto bancário no prazo indicado no Subitem 1.4.; 
b) não tenham preenchido e devolvido a Ficha de Inscrição no prazo indicado no Subitem 1.4., mesmo tendo pago a respectiva Taxa 

de Inscrição. 

4.21. Serão aceitos como Documento de Identificação: Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Comandos Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(Ordens, Conselhos etc.); Passaportes; Certificados de Reservista; Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como documento de identidade; Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH (somente o modelo novo, que contém foto). 

4.22. Não serão aceitos como Documento de Identificação : Certidões de Nascimento; Títulos Eleitorais; Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH (modelo antigo, que não contém foto); Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais sem valor de identidade; 
cópias, ainda que autenticadas; documentos ilegíveis, não-identificáveis, danificados ou que de alguma forma não permitam, com 
clareza, a identificação do candidato. 

5. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:  
5.1. As inscrições que forem deferidas serão confirmadas pela Fundação Sousândrade através do Documento de Confirmação de 
Inscrição. Nesse documento estarão indicados os dados do candidato, o local, a sala, a data e o horário de realização da Prova de 
Conhecimentos. 

5.2. Para os candidatos que se inscreverem no posto de inscrição, o Documento de Confirmação de Inscrição será enviado via 
Correios, no Período de Confirmação de Inscrição indicado no Subitem 1.4., sendo de sua inteira responsabilidade possíveis prejuízos 
que vier a sofrer por não informar seu endereço completo corretamente na Ficha de Inscrição.  

5.3. PARA TODOS OS CANDIDATOS , o Documento de Confirmação de Inscrição estará di sponível via Internet, nos 
endereços www.fsadu.org.br  e www.sousandrade.org.br .  

5.4. O candidato, ou seu procurador, quando for o caso, é responsável pela conferência dos dados contidos no documento de 
confirmação de inscrição que receber. 

5.5. No caso de alguma incorreção no documento de confirmação de inscrição, o candidato deverá solicitar a correção à 
Coordenação do Concurso no Período de Requisição de Correção de Dados Cadastrais indicado no Subitem 1.4., por meio de 
Requerimento, devendo mencionado Requerimento estar devidamente fundamentado, indicando com precisão as informações a 
serem corrigidas, nome do candidato, número de inscrição, cargo a que concorre, endereço, telefone, respeitado o estabelecido no 
Subitem 4.14., e estar devidamente assinado. 

5.6. A solicitação de que trata o Subitem 5.5. poderá ser protocolada na Fundação Sousândrade, no endereço indicado no Subitem 
1.3., ou enviada via fax para os números indicados no Subitem 1.3. 
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5.7. A relação dos candidatos cujas inscrições forem indeferidas será divulgada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia, situada no endereço indicado no Subitem 1.2., no quadro de avisos da Fundação Sousândrade, localizada no endereço 
indicado no Subitem 1.3., e nos endereços da Internet www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br, no Período de Divulgação das 
Inscrições Indeferidas indicado no Subitem 1.4.. 
5.8. A Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA, NÃO ENVIA MESAGENS PARA CANDIDATOS POR E-
MAIL, NEM AUTORIZA QUALQUER OUTRA INSTITUIÇÃO OU PESSOA A FAZÊ-LO EM SEU NOME. DESSA FORMA, 
MENSAGENS RECEBIDAS VIA E-MAIL, SUPOSTAMENTE ENVIADAS PELA FUNDAÇÃ O SOUSÂNDRADE, DEVEM SER 
DESCONSIDERADAS. 

6. DAS PROVAS:  
6.1. O Concurso Público será composto de Prova de Conhecimentos, Avaliação de Títulos (somente para os cargos de Professor), 
Prova Prática (somente para o cargo de Tratorista), Teste de Aptidão Física e Avaliação Psicológica (somente para o cargo de Agente 
Municipal de Trânsito), nos termos com o estabelecido no Anexo III (Demonstrativo das modalidades de prova, número de questões e 
total de pontos), deste Edital. 

6.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do 
horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica ponta grossa de tinta cor preta, do Documento de Confirmação de 
Inscrição e do Documento de Identificação original utilizado no ato da inscrição, ou da via original de um dos documentos 
considerados como válidos, de acordo com o indicado nos Subitens 4.21. e 4.22. deste Edital. 

6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, por motivo de perda, roubo ou furto, um 
documento de identificação que atenda às exigências do Subitem 6.2. deste Edital, deverá apresentar documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial (cópia e original), expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo, em tal situação, submetido 
à identificação especial, que compreenderá coleta de assinatura e impressão digital em formulário próprio. 

6.3.1. A identificação especial prevista no Subitem 6.3. será exigida também quando o Documento de Identificação suscite dúvidas 
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

6.4. Não será permitido ingresso de candidatos no local de realização das provas após o horário fixado para o fechamento dos 
portões, bem como não será permitida a entrada de candidatos nas salas de prova após o início das mesmas. 

6.4.1. O HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES DE ACESSO AOS LOCAIS DE PRO VA SERÁ INFORMADO NO 
DOCUMENTO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO, NOS TERMOS DO SUBITEM  5.1. 
6.5. Não será permitida, durante a realização das provas, comunicação entre os candidatos, utilização de máquina calculadora ou 
similar, livro, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, bem como aparelho eletrônico, tal como: bip, telefone 
celular, walkman, receptor, gravador, mp3/4 players etc. 

6.6. Não será permitida, no dia da realização das provas, entrada de candidato portando armas. 

6.7. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento implicará na eliminação automática do candidato. 

6.8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova 
por qualquer motivo. 

6.9. No intuito de atender solicitação dos candidatos, não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, data ou horário 
diferentes do estabelecido neste Edital. 

6.10. Será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas: 
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para execução das provas; 
b) faltar com a devida cortesia com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, membro da Comissão de Concurso, 

autoridade presente ou candidato; 
c) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem acompanhamento de fiscal; 
d) afastar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas; 
e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
f) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos em benefício próprio ou de terceiros. 
g) copiar em papel ou qualquer outro material o gabarito da prova, senão no próprio Caderno de Questões, que o candidato poderá 

levar consigo após o horário permitido; 
h) tiver seu aparelho de telefonia celular emitido sons de toque ou vibrando; 
i) ao se dirigir aos banheiros, mesmo que acompanhado por fiscal e dentro do horário permitido, deixar cair ou levar consigo papel 

ou outro material ou equipamento, eletrônico ou não, capaz de transmitir ou receber mensagens; 
j) for encontrado portando ou fazendo uso no momento de realização das provas qualquer um dos materiais ou aparelhos eletrônicos 

previstos no Subitem 6.5. do Edital. 
k) se retirar da sala de aplicação das provas levando o Caderno de Questões antes de transcorridos o tempo mínimo regulamentar 

previsto neste Edital; 
l) não entregar o material de provas ao término do tempo estabelecido para sua realização; 
m) descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas, nas normas deste Edital, nas normas 

complementares e nas decisões da Fundação Sousândrade; 
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n) recusar a se submeter aos procedimentos de segurança aplicados durante o concurso. 

6.11. É de responsabilidade exclusiva do candidato a conferência do material recebido no momento da prova. Devem ser verificados 
a compatibilidade do Caderno de Questões com a opção realizada no momento da inscrição, falhas de impressão e dados pessoais 
impressos em todos os documentos recebidos.  
6.12.1. Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão no Caderno de Questões, o candidato deve solicitar sua imediata 
substituição, sendo de sua inteira responsabilidade prejuízos decorrentes da não solicitação imediata de substituição. 
6.13. Após a realização das provas, caso seja constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, que o candidato 
utilizou processo ilícito para facilitar sua aprovação, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso 
Público. 

6.14. DA PROVA DE CONHECIMENTOS:  
6.14.1. A Prova de Conhecimentos, para todos os cargos, terá caráter eliminatório e classificatório e será realizada no dia definido 
no Calendário de Eventos deste Edital. 

6.14.2. A Prova de Conhecimentos terá a duração de 4 (quatro) horas. O seu horário e locais de realização serão divulgados no 
Período de Confirmação de Inscrição indicado no Subitem 1.5., no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, no 
quadro de avisos da FSADU, e no site oficial do Concurso. 

6.14.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no dia e 
horário determinado. 

6.14.4. O candidato não poderá se retirar do local de realização da prova levando o Caderno de Questões antes de 
transcorridas 3 (três) horas do seu início. 

6.14.4.1. O candidato somente poderá se dirigir aos banheiros devidamente acompanhado de um fiscal e transcorrida, no mínimo, 1 
(uma) hora do início da realização da prova. 

6.14.4.2. O fiscal volante poderá, antes de o candidato ingressar no banheiro, vistoriar o ambiente, assim como após a saída do 
respectivo candidato do mesmo. 

6.14.5. Os dois últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas Folhas de Respostas e se retirar do local 
de aplicação da Prova de Conhecimentos simultaneamente. 

6.14.6. As questões da Prova de Conhecimentos versarão sobre os conteúdos programáticos constantes do Anexo IV (Conteúdo 
programático da Prova de Conhecimentos) deste Edital. 

6.14.7. A Prova de Conhecimentos será avaliada conforme escala estabelecida no Anexo III deste Edital. 

6.14.8. Os pontos correspondentes às questões que forem consideradas nulas, de uma determinada prova, serão atribuídos a todos 
os candidatos que a ela se submeteram. 
6.14.9. Todos os candidatos terão sua Prova de Conhecimentos corrigida por meio de processamento eletrônico. Para isso, será 
fornecida ao candidato Folha de Respostas personalizada, contendo seus dados pessoais e local para assinatura. 

6.14.10. O candidato deverá transcrever as respostas das questões da Prova de Conhecimentos para a Folha de Respostas, que é 
o único documento válido para a correção, usando caneta esferográfica ponta grossa de tinta cor preta. O preenchimento da Folha de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções contidas neste 
Edital, no Caderno de Questões e na própria Folha de Respostas. 

6.14.11. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6.14.12. Serão consideradas marcações incorretas, sendo atribuída pontuação zero, àquelas questões cujas respostas estiverem 
em desacordo com as instruções contidas neste Edital, no Caderno de Questões e na Folha de Respostas, tais como: dupla 
marcação, marcação rasurada, marcação emendada e campo de marcação não preenchido integralmente ou não preenchido. 

6.14.13. A Prova de Conhecimentos terá, para cada cargo, questões de múltipla escolha com 5 (cinco) opções de resposta cada 
uma, sendo apenas uma opção correta, de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo III deste Edital. 

6.14.14. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) obtiver nota zero na Prova de Conhecimentos; 
b) considerando a ordem decrescente dos totais de pontos obtidos na Prova de Conhecimentos, por cargo, ficar além do limite de 2 

(duas) vezes o número de vagas do cargo para o qual está concorrendo. 

6.14.15. O Gabarito Oficial da Prova de Conhecimentos será publicado até 72 (setenta e duas) horas a contar do dia subseqüente 
ao de sua realização, e será afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, no quadro de avisos da FSADU, e 
no site oficial do Concurso Público. 
6.15. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:  
6.15.1. A Avaliação de Títulos, a ser realizada para todos os cargos de Professor, terá caráter apenas classificatório e ocorrerá após 
a realização da Prova de Conhecimentos, sendo procedida somente para os candidatos não eliminados em conformidade com os 
Subitens 6.14.14. deste Edital. 
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6.15.2. Os candidatos selecionados para a Avaliação de Títulos serão convocados para entregar os documentos que comprovem 
sua TITULAÇÃO por meio de Edital, que será publicado com pelo menos 3 (três) dias de antecedência da data de entrega dos 
documentos, publicação que será realizada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, no quadro de avisos da 
FSADU, e no site oficial do Concurso . 

6.15.3. O Edital previsto no Subitem 6.15.2. indicará a data, o local e o horário de entrega dos documentos que serão aceitos como 
comprovação de título, bem como a maior e a menor nota obtida pelos candidatos selecionados, além de outras informações que se 
fizerem necessárias. 

6.15.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de entrega dos documentos que serão aceitos 
como comprovação de título e o comparecimento no dia e horário determinados. TAMBÉM É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA 
DO CANDIDATO VERIFICAR SE OS DOCUMENTOS ENTREGUES PARA FINS DE C OMPROVAÇÃO DE TÍTULOS ESTÃO EM 
CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DESCRITOS NOS ANEXOS VII E VIII DESTE INSTRUMENTO EDITALÍCIO.  

6.15.5. A comprovação do título será feita mediante entrega de cópia do documento autenticada em cartório OU ACOMPANHADA 
DO ORIGINAL PARA AUTENTICAÇÃO PELA FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE.   

6.15.5.1. A Fundação Sousândrade não receberá ou reterá documentos originais dos candidatos, que, caso sejam solicitados, 
servirão exclusivamente para a verificação da autenticidade das cópias entregues, sendo devolvidos imediatamente.  

6.15.5.2. As cópias autenticadas entregues para a Fundação Sousândrade para efeito de comprovação para avaliação de títulos 
não serão devolvidas em hipótese alguma, constituindo-se em documentos do Concurso Público. 

6.15.6. Os diplomas de conclusão de curso de graduação expedidos por universidades estrangeiras deverão estar revalidados por 
universidade brasileira pública que tenha curso do mesmo nível e área ou equivalente, enquanto que os diplomas de conclusão de 
cursos de pós-graduação expedidos por universidades estrangeiras deverão estar reconhecidos por universidade brasileira que 
possua, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, curso de pós-graduação reconhecido e avaliado, de 
acordo com o disposto na Lei nº. 9.394/1996, Artigo 48. 

6.15.7. Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados se traduzidos para a língua portuguesa por tradutor 
juramentado. 

6.15.8. A Avaliação de Títulos será feita de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo VII (Critérios de avaliação de títulos para 
os cargos de Professor N 1 “A”) e Anexo VIII (Critérios de avaliação de títulos para os cargos de Professor N E 1 “A”) apenas quanto à 
documentação apresentada de acordo com o indicado nos mencionados Anexos e neste Subitem 6.15. 

6.16. DA PROVA PRÁTICA:  
6.16.1. A Prova Prática para o cargo de Tratorista terá caráter eliminatório e classificatório e ocorrerá após a realização da Prova de 
Conhecimentos, sendo aplicada somente para os candidatos não eliminados em conformidade com os Subitens 6.14.14.. 

6.16.2. Os candidatos selecionados para a Prova Prática serão convocados por Edital publicado com pelo menos 3 (três) dias de 
antecedência da data de sua realização, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, no quadro de avisos da FSADU, 
e no site oficial do Concurso. 

6.16.3. O Edital previsto no Subitem 6.16.2. indicará a data, o local, o horário de realização e os critérios de avaliação da Prova 
Prática, bem como a maior e a menor nota obtida pelos candidatos selecionados para dela participar, além de informações 
complementares sobre materiais necessários para sua realização e outras que se fizerem necessárias. 

6.16.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização da Prova Prática e o 
comparecimento no dia e horário determinados. 

6.16.5. A Prova Prática para o cargo de Tratorista avaliará as habilidades do candidato para o desempenho de tarefas relacionadas 
às funções inerentes ao cargo, no que diz respeito às suas atribuições, de acordo com o previsto no Anexo II deste Edital. 

6.16.6. Será eliminado do Concurso Público o candidato que faltar ou obtiver nota final igual à zero na Prova Prática. 

6.17.  DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.   
6.17.1. A Avaliação Psicológica para o cargo de Agente de Trânsito Municipal terá caráter eliminatório e ocorrerá após a realização 
da prova de conhecimentos, sendo aplicada somente para os candidatos não eliminados em conformidade com os Subitens 6.14.14. e  
6.16.6.   

6.17.2. Os candidatos selecionados para a Avaliação Psicológica serão convocados por Edital publicado com pelo menos 4 (quatro) 
dias úteis de antecedência da data de sua realização, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, no quadro de 
avisos da FSADU, e no site oficial do Concurso.  

6.17.3. O Edital previsto no Subitem 6.17.2. indicará a data, o local, o horário de realização e os critérios da Avaliação Psicológica, 
bem como a maior e a menor nota obtida pelos candidatos selecionados para dela participar, além de outras informações que se 
fizerem necessárias.  

6.17.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização da Avaliação Psicológica e o 
comparecimento no dia e horário determinados.  

6.17.5. Na Avaliação Psicológica, o candidato será submetido a testes de aplicação individual e/ou coletiva que avaliarão sua 
capacidade para solução de problemas, além de verificar se o mesmo demonstra potencialidade, traços de personalidade, condições 
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de equilíbrio e ajuste psicossocial adequados ao desempenho das atividades relacionadas ao cargo, sendo considerado APTO ou 
INAPTO para o exercício das funções inerentes ao cargo.  

6.17.6. Será eliminado do Concurso Público o candidato que faltar ou for considerado INAPTO na Avaliação Psicológica.  

6.17.7. A inaptidão, como resultado na Avaliação Psicológica, não significa a pressuposição da existência de transtornos mentais. 
Indica, apenas, que o avaliado não atende aos parâmetros exigidos para o exercício das funções inerentes ao cargo.  

6.18.   DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA  
6.18.1. O Teste de Aptidão Física para os cargos de Agente de Trânsito Municipal terá caráter eliminatório e ocorrerá após a 
realização da prova de conhecimentos, sendo aplicada somente para os candidatos não eliminados em conformidade com os 
Subitens 6.14.14. e 6.16.6.  

6.18.2. Os candidatos selecionados para o Teste de Aptidão  Física  serão  convocados  por Edital  publicado  com  pelo menos  04 
(quatro) dias úteis de antecedência da data de sua realização, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, no 
quadro de avisos da Fundação Sousândrade, localizada no endereço indicado no Subitem 1.3., e no endereço da Internet 
www.fsadu.org.br.  

6.18.3. O Edital previsto no Subitem 6.18.2. indicará a data, o local, o horário de realização e os critérios do Teste de Aptidão Física, 
bem como, a maior e a menor nota obtida pelos candidatos selecionados para dela participar, além de outras informações que se 
fizerem necessárias.  

6.18.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização do Teste de Aptidão Física e o 
comparecimento no dia e horário determinados.  

6.18.5. No Teste de Aptidão Física o candidato será submetido à avaliação que determinará se sua capacidade física é compatível 
com as funções inerentes ao cargo para o qual se inscreveu, e, para dele participar, o candidato deverá comprovar estar em pleno 
gozo de saúde física, apto, portanto, para ser submetido a um teste dessa natureza, o que deverá ser feito através da apresentação  
de atestado médico de plena condição física, seguindo o modelo constante do Anexo X – Modelo de Atestado de Saúde, deste Edital, 
documento sem o qual o candidato não será submetido ao Teste de Aptidão Física.  

6.18.5.1. O candidato que comparecer ao Teste de Aptidão Física sem o atestado médico previsto no Subitem 6.18.5 estará 
automaticamente eliminado do Concurso.  

6.18.6. Para o Teste de Aptidão Física o candidato deve vestir trajes adequados: camiseta, bermuda, calção ou calça de modelo e 
tecido apropriados para a prática de exercícios físicos e tênis. O candidato que comparecer ao Teste de Aptidão Física usando trajes 
inadequados assume a responsabilidade por qualquer prejuízo advindo.  

6.18.7. O resultado do Teste de Aptidão Física será expresso na forma do conceito APTO ou INAPTO para o exercício das funções 
inerentes ao cargo.  

6.18.8. Será eliminado do Concurso Público o candidato que não apresentar o atestado médico previsto no Subitem 6.18.5., que 
faltar ou for considerado INAPTO no Teste de Aptidão Física.  

6.18.9. A inaptidão, como resultado no Teste de Aptidão Física, não significa a pressuposição de incapacidade física. Indica, apenas, 
que o candidato não atende aos parâmetros exigidos para o exercício das funções inerentes ao cargo. 

7. DO RESULTADO FINAL:  

7.1. O Resultado Final do Concurso Público será: 

a) o somatório dos pontos obtidos na Prova de Conhecimentos e na Avaliação de Títulos, para os candidatos que concorrerem aos 
cargos de Professor; 

b) o somatório dos pontos obtidos na Prova de Conhecimentos e na Prova Prática, para os candidatos que concorrem ao cargo de 
Tratorista; 

c) o somatório dos pontos obtidos na Prova de Conhecimentos, para os candidatos que concorrerem aos demais cargos. 

7.2. O Resultado Final do Concurso Público será expresso com 1 (uma) casa decimal. 

8. DA APROVAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:  
8.1. Será considerado APROVADO no Concurso Público o candidato que, cumulativamente: 
a) não for eliminado na Prova de Conhecimentos; 
b) não for eliminado na Prova Prática, quando for o caso; 
c) não for eliminado na Avaliação Psicológica ou no Teste de Aptidão Física, quando for o caso; 
d) se portador  de deficiência, não tiver  sua deficiência considerada incompatível com as atribuições do cargo na Avaliação da 

Equipe Multiprofissional; 
e) não for eliminado em razão de qualquer outro critério estabelecido neste Edital.  

8.2. Ocorrendo empate no somatório dos pontos obtidos, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 

a) se idoso, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, o de idade mais elevada; 
b) maior nota relativa às questões de conhecimentos específicos da Prova de Conhecimentos; 
c) maior nota relativa às questões de língua portuguesa da Prova de Conhecimentos; 
d) maior nota relativa à Prova Prática, quando for o caso; 
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e) maior nota relativa à Avaliação de Títulos, quando for o caso; 
f) maior idade. 

9. DOS RECURSOS: 
9.1. Serão admitidos recursos contra: 

a) o indeferimento de inscrição; 
b) o Gabarito Oficial e/ou formulação de questões da Prova de Conhecimentos; 
c) a convocação para Avaliação de Títulos; 
d) a convocação para a Prova Prática; 
e) a convocação para Avaliação Psicológica e Teste de Aptidão Física; 
f) a classificação no Concurso Público, indicada no Resultado Final. 

9.2. O candidato que desejar interpor recurso relativo a qualquer uma das ações indicadas no Subitem 9.1., terá o prazo de até 3 
(três) dias úteis, contados a partir do dia subseqüente ao da divulgação dessas ações, devendo o recurso seguir o modelo constante 
do Anexo VI (Modelo de Formulário para Interposição de Recurso) ser dirigido à Coordenação do Concurso e protocolado na 
Fundação Sousândrade, no endereço indicado no Subitem 1.3., ou enviada via fax para os números indicados no Subitem 1.3., 
devendo, ainda, ser devidamente fundamentado, indicando com precisão os  pontos a serem revisados , nome do candidato, 
número de inscrição, cargo a que concorre, endereço, telefone para contato e estar devidamente assinado. 

9.2.1. O candidato que interpuser recurso via fax deve certificar-se que o documento tenha sido transmitido de forma legível e 
solicitar que lhe seja enviado, também via fax, comprovante do protocolo onde é indicado o número do processo que foi atribuído ao 
recurso, sendo tal protocolo o único documento que confirma que o recurso foi entregue. 

9.2.2. NÃO SERÃO RECEBIDOS RECURSOS COM PEDIDOS GENÉRICOS E QUE NÃO CON TENHAM TODOS OS 
ELEMENTOS DESCRITOS NO ITEM 9.2. 

9.3. A notificação para conhecimento do resultado dos recursos será feita mediante Edital afixado no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia, no quadro de avisos da FSADU, e no site oficial do Concurso. 

9.4. Não serão aceitos recursos interpostos fora dos prazos previstos neste Edital, bem como recurso via postal ou via correio 
eletrônico. 

9.5. Os recursos que não estiverem de acordo com o estabelecido no Subitem 9.2. serão indeferidos. 

10. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO:  
10.1. Após a apreciação dos recursos interpostos, o Resultado Final do Concurso Público será homologado pela Prefeitura Municipal 
de Santa Luzia e publicado de forma oficial por essa Prefeitura. 

10.1.1. A homologação do Resultado Final desse Concurso Público será efetuada por cargo, a critério da Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia. 

10.2. A Fundação Sousândrade manterá, pelo período de validade do Concurso, a contar da divulgação do resultado final após fase 
recursal, à disposição dos candidatos, para consulta, no site oficial do Concurso, as listagens contendo o Resultado Final Após Fase 
Recursal do Concurso Público com a pontuação de todos os candidatos e os Boletins de Desempenho para consulta individual. 

11. DO PRAZO DE VALIDADE:  
11.1. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados a partir da publicação oficial da 
homologação do Resultado Final Após Fase Recursal, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia.  

12. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARG O: 
12.1. Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas previstas para cada cargo serão nomeados obedecendo 
rigorosamente à ordem de classificação. 

12.2. Os candidatos aprovados e nomeados submeter-se-ão a estágio probatório, que se inicia com a posse, na forma estabelecida 
no artigo 41 e seus parágrafos, da Constituição Federal, ao final do qual serão avaliados quanto à permanência, ou não, nos quadros 
da administração pública. 

12.3. A possibilidade de escolha do local de lotação, quando admissível e conforme o caso, também obedecerá rigorosamente à 
ordem de classificação. 

12.4. A investidura no cargo está condicionada ao atendimento das seguintes condições: 

a) ter sido aprovado no presente Concurso Público; 
b) comprovar os requisitos exigidos neste Edital para exercício do cargo, bem como registro no órgão de classe competente, quando 

o cargo assim o exigir; 
c) apresentar atestado de saúde ocupacional emitido por médico do trabalho, no qual haja expressa indicação de que o candidato 

está apto para exercer as atribuições do cargo para o qual está sendo contratado; 
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d) ter aptidão física e mental para o exercício das atividades do cargo, a ser apurada por uma Equipe Multiprofissional da Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia, incluindo a compatibilidade, no caso de candidato portador de deficiência, das atribuições do cargo com 
a deficiência de que é portador; 

e) apresentar declaração de acumulação lícita de cargo público, quando for o caso, em conformidade com a legislação vigente; 
f) não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público municipal, quando for 

o caso; 
g) apresentar os demais documentos que se fizerem necessários por ocasião da posse. 

12.5. O candidato que, no ato da convocação, não apresentar toda a documentação solicitada, será automaticamente eliminado do 
presente Concurso Público. 

12.6. Será tornada sem efeito a nomeação dos candidatos não empossados no prazo previsto na legislação. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
13.1. O candidato poderá obter informações referentes ao presente Concurso Público na Fundação Sousândrade, no endereço 
indicado no Subitem 1.3. 

13.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, editais, avisos, comunicados e outras 
informações pertinentes a esse Concurso Público, que serão sempre fixados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia, no quadro de avisos da FSADU, e no site oficial do Concurso. 

13.2.1. Após a data de divulgação do Resultado Final Após Fase Recursal do presente Concurso Público, a divulgação de todos os 
atos, editais, avisos, comunicados e outras informações pertinentes será feita exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia. 

13.3. A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das normas para o Concurso Público contidas neste Edital e nos 
demais documentos a serem oportunamente divulgados. 

13.4. A aprovação no presente Concurso Público assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização 
desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, ao exclusivo interesse, oportunidade e conveniência da 
Prefeitura Municipal de Santa Luzia, à rigorosa observância da ordem de classificação e ao prazo de validade deste Concurso Público. 

13.5. Poderá ser isento da Taxa de Inscrição o candidato que comprovar que é carente, que se encontra desempregado e que a sua 
renda familiar mensal per capita não ultrapassa R$ 100,00 (cem reais), conforme previsto na Lei Estadual n.º 299, de 
25/setembro/2007. 

13.5.1. Para pleitear a isenção da Taxa de Inscrição, o candidato deverá solicitá-la via Requerimento dirigido à Coordenação do 
Concurso, protocolando-o na Fundação Sousândrade, localizada no endereço indicado no Subitem 1.3., no horário de 8:00h às 
12:00h e de 14:00h às 18:00h, apenas nos dias úteis, ou enviando-o via Correios, com Aviso de Recebimento (AR), até o terceiro dia 
de inscrição indicado no Calendário de Eventos do Concurso. 

13.5.2. O Requerimento de solicitação de isenção de taxa de inscrição deve, obrigatoriamente, constar das seguintes informações: 
nome do(a) candidato(a), número do CPF, sexo, data de nascimento, número do documento de identidade (mais órgão expedidor e 
unidade federativa), se é ou não portador de deficiência, se necessita de algum atendimento especial no dia da aplicação da prova e 
qual seja, endereço residencial, telefone para contato e nome do cargo. 

13.5.3. O candidato carente deverá anexar ao Requerimento de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição cópia dos seguintes 
documentos, devidamente autenticadas pela FSADU ou em cartório: 
a) Documento de Identificação que atenda aos requisitos previstos nos Subitens 4.21. e 4.22.; 
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS: página de identificação do trabalhador, TODAS as páginas de registro de 

contrato de trabalho, com o registro de dispensa do último emprego; 
c) Publicação do ato de nomeação e de exoneração, caso seja servidor público; 
d) Certidão de comprovação dos dados contidos no Cadastro Nacional de Informação Social – CNIS, expedida pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS; 
e) Declaração que a renda familiar mensal per capita não ultrapassa R$100,00 (cem reais). 

13.5.4. O candidato que enviar via Correios o Requerimento de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, deverá enviar cópia de 
tais documentos via fax, no mesmo dia de postagem, para a Fundação Sousândrade, nos telefones indicados no Subitem 1.3., 
juntamente com o comprovante de postagem devidamente autenticado pelos Correios. 

13.5.5. O resultado do julgamento das Solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição será divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Santa Luzia, no quadro de avisos da FSADU, e no site oficial do Concurso, até o quinto dia após o início do 
Período de Inscrição  indicado no Calendário de Eventos do Concurso. 

13.5.6. O candidato cuja Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição for indeferida poderá interpor recurso, devendo, para tanto, 
seguir o procedimento previsto no Item 9 e seus subitens deste Edital. 

13.5.7. Caso o recurso interposto não seja recebido em tempo hábil ou não tenha suas razões conhecidas, sendo assim indeferido, 
o candidato recorrente que desejar se inscrever no Concurso Público, deverá efetivar a inscrição no Período (improrrogável) de 
Inscrição estabelecido no Calendário de Eventos do Concurso. 
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13.5.8. O candidato que não anexar ao Requerimento de Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição todos os documentos 
estabelecidos nos Subitem 13.5.3. deste Edital, que não encaminhá-los conforme os Subitens 13.5.1. ou 13.5.4. deste Edital ou que 
seu Requerimento não conste todas as informações exigidas no Subitem 13.5.2. terá sua Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição 
automaticamente indeferida. 

13.5.9. Se a qualquer tempo for constatado que o candidato beneficiado com isenção da Taxa de Inscrição apresentou comprovante 
inidôneo ou firmou declaração falsa para se beneficiar, sua inscrição será cancelada e ele será eliminado do presente Concurso 
Público, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas pela legislação, inclusive penal. 

13.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes 
da não atualização: 
a) junto à Fundação Sousândrade, até a data da divulgação do Resultado Final Após Fase Recursal deste Concurso Público; 
b) junto à Prefeitura Municipal de Santa Luzia, após mencionada data, se aprovado. 

13.7. O candidato será eliminado do Concurso Público se, a qualquer tempo, for verificado que ele não atende a qualquer dos 
requisitos estabelecidos neste Edital. 

13.8. As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou a etapa que lhe disser respeito. 

13.9. Dispositivos legais e normativos com entrada em vigor após a data da publicação deste Edital não serão objeto de avaliação do 
Concurso Público. 

13.10. Os candidatos ficam cientes que deverão arcar com todos os custos de sua participação no presente Concurso Público, não 
sendo passível de ressarcimento e/ou indenização qualquer gasto que venham a ter, ressalvado o disposto no Subitem 4.19. 

13.11. O foro para dirimir quaisquer questões relacionadas à realização do Concurso Público de que trata este Edital é o da cidade 
de Santa Luzia. 

13.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso, instituída para esse fim pela Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia, em conjunto com a Fundação Sousândrade, ouvida sua Assessoria Jurídica. 

 
Santa Luzia/MA, 13 de setembro de 2010. 

 
 
 

MÁRCIO LEANDRO ANTEZANA RODRIGUES 
Prefeito de Santa Luzia/MA 
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ANEXO I 
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS, REQUISITOS, JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTOS E NÚMERO DE VAGAS 

 

1. NÍVEL SUPERIOR 

VAGA(s) 
CÓD CARGO REQUISITOS 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

TOTAL RESERVADAS A 
DEFICIENTES 

301 Analista Agrônomo Graduação em Agronomia  40 horas R$ 1.500,00 1 - 

302 Analista Arquiteto Graduação em Arquitetura  40 horas R$ 1.500,00 1 - 

303 Analista Bibliotecário Graduação em Biblioteconomia 40 horas R$ 1.500,00 1 - 

304 Analista Contador Graduação em Ciências Contábeis  40 horas R$ 1.500,00 1 - 

305 Analista de Controle Interno Graduação em Direito, Ciências Contábeis ou 
Administração 40 horas R$ 1.500,00 1 - 

306 Analista Engenheiro Civil Graduação em Engenharia Civil 40 horas R$ 1.500,00 1 - 

307 Analista Médico Veterinário Graduação em Medicina Veterinária  40 horas R$ 1.500,00 1 - 

308 Assistente Social Graduação em Serviço Social  40 horas R$ 1.500,00 1 - 

309 Enfermeiro  Graduação em Enfermagem 40 horas R$ 1.500,00 10 1 

310 Enfermeiro – PSF Graduação em Enfermagem 40 horas R$ 1.800,00 1 - 

311 Farmacêutico / Bioquímico Graduação em Farmácia/Bioquímica ou 
graduação em Biomedicina 40 horas R$ 1.800,00 2 1 

312 Fisioterapeuta Graduação em Fisioterapia 40 horas R$ 1.800,00 1 - 

313 Fonoaudiólogo Graduação em Fonoaudiologia 40 horas R$ 1.500,00 1 - 

314 Médico - Cardiologista 40 horas R$ 4.000,00 1 - 

315 Médico – Cirurgião Geral 40 horas R$ 4.000,00 1 - 

316 Médico – Clínico Geral 40 horas R$ 4.000,00 2 1 

317 Médico – Dermatologista  40 horas R$ 4.000,00 1 - 

318 Médico – Ginecologista / 
Obstetra 40 horas R$ 4.000,00 1 - 

319 Médico – Ortopedista  40 horas R$ 4.000,00 1 - 

320 Médico – Pediatra 40 horas R$ 4.000,00 2 1 

321 Médico – Psiquiatra 40 horas R$ 4.000,00 1 - 

322 Médico – Radiologista 

Graduação em Medicina e Residência Médica 
completa na especialidade em instituição 
reconhecida pelo CRM/MEC ou Título de 
especialista reconhecido pela AMB, na 
especialidade. 

40 horas R$ 4.000,00 1             - 

323 Médico – PSF Graduação em Medicina 40 horas R$ 4.000,00 10 1 

324 Nutricionista Graduação em Nutrição 40 horas R$ 1.500,00 1 - 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA 
CNPJ 06.191.001/0001- 47 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO / SANTA LUZIA - MA nº. 0 01/2010, de 13/09/2010. 
 

 

Fls. 14 

1. NÍVEL SUPERIOR 

VAGA(s) 
CÓD CARGO REQUISITOS 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

TOTAL RESERVADAS A 
DEFICIENTES 

325 Odontólogo Graduação em Odontologia 40 horas R$ 1.800,00 3 1 

326 Odontólogo – PSB Graduação em Odontologia 40 horas R$ 2.000,00 2 1 

327 Pedagogo Graduação em Pedagogia 40 horas R$ 1.500,00 1 - 

328 Psicólogo Graduação em Psicologia 40 horas R$ 1.500,00 2 1 

329 Terapeuta Ocupacional Graduação em Terapia Ocupacional 40 horas R$ 1.500,00 1 - 

NOTAS: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 10% (dez por cento) serão reservadas para portadores de deficiência, na forma do Decreto nº. 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações e do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia e 
Ministério Público do Estado do Maranhão (Ver Item 3 do Edital). 
(2) Nos casos de profissões para as quais exista Conselho de Classe, o registro em tal Conselho será exigido. 
 
2. NÍVEL SUPERIOR: Professor N 1  – Ensino Fundamen tal – 5ª a 8ª série (6º ao 9º ano) 

VAGA(s) 
CÓD CARGO REQUISITOS 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) TOTAL RESERVADAS 

A DEFICIENTES 

330 Ciências – PÓLO XIII 2 1 

331 Ciências – PÓLO XIV 

Licenciatura Plena em Ciências com habilitação 
em Biologia, ou Química, ou Física, ou 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou 
Biologia 

40 horas R$ 1.024,73 
2 1 

332 Geografia – PÓLO XIII 1 - 

333 Geografia – PÓLO XIV 

Licenciatura Plena em Geografia ou Licenciatura 
Plena em Estudos Sociais com habilitação em 
Geografia 

40 horas R$ 1.024,73 
1 - 

334 História – PÓLO XIII 1 - 

335 História – PÓLO XIV 

Licenciatura Plena em História ou Licenciatura 
Plena em Estudos Sociais com habilitação em 
História 

40 horas R$ 1.024,73 
2 1 

336 Língua Portuguesa – PÓLO XIV 20 horas R$ 512,36 1 - 

337 Língua Portuguesa – PÓLO XIII 2 1 

338 Língua Portuguesa – PÓLO XIV 

Licenciatura Plena em Letras com habilitação em 
Língua Portuguesa 40 horas R$ 1.024,73 

4 1 

339 Matemática – PÓLO XIV 20 horas R$ 512,36 1 - 

340 Matemática – PÓLO XIII 2 1 

341 Matemática – PÓLO XIV 

Licenciatura Plena em Matemática ou 
Licenciatura Plena em Ciências com habilitação 
em Matemática 40 horas R$ 1.024,73 

4 1 

NOTAS: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 10% (dez por cento) serão reservadas para portadores de deficiência, na forma do Decreto nº. 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações e do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia e 
Ministério Público do Estado do Maranhão (Ver Item 3 do Edital); 
(2) Para os cargos de Professor N 1 “A” Ensino Fundamental – 5ª a 8ª série (6º ao 9º ano) será aceito, também, Curso Superior de Graduação 
acompanhado de certificado obtido em Programa Especial de Formação Pedagógica, com habilitação na disciplina específica (Art. 63, Inciso II, da Lei 
n° 9.394, de 20/12/96 – LDB e Resolução CNE n° 02/9 7). 
 
3. NÍVEL MÉDIO 

VAGA(s) 
CÓD CARGO REQUISITOS 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

TOTAL RESERVADAS 
A DEFICIENTES 

201 Agente Administrativo Ensino Médio 40 horas R$ 600,00 46 5 

202 Agente de Trânsito Municipal Ensino Médio 40 horas R$ 600,00 5 1 

203 Agente Social Ensino Médio  40 horas R$ 510,00 1 - 

204 Técnico Agrícola Ensino Médio e Curso de Técnico Agrícola 40 horas R$ 800,00 1 - 
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3. NÍVEL MÉDIO 

VAGA(s) 
CÓD CARGO REQUISITOS 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

TOTAL RESERVADAS 
A DEFICIENTES 

205 Técnico de Enfermagem Ensino Médio e Curso de Técnico de 
Enfermagem 

40 horas R$ 600,00 1 - 

206 Técnico de Enfermagem - PSF Ensino Médio e Curso de Técnico de 
Enfermagem 

40 horas R$ 600,00 10 1 

207 Técnico em Radiologia – Raio X Ensino Médio e Curso de Técnico em Radiologia 
– Raio X 40 horas R$ 1.020,00 1 - 

208 Topógrafo Ensino Médio Completo e Curso de Técnico em 
Topografia 40 horas R$ 510,00 1 - 

NOTAS: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 10% (dez por cento) serão reservadas para portadores de deficiência, na forma do Decreto nº. 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações e do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia e 
Ministério Público do Estado do Maranhão (Ver Item 3 do Edital). 
(2) Nos casos de profissões para as quais exista Conselho de Classe, o registro em tal Conselho será exigido. 
 

4. NÍVEL MÉDIO - Professor N E 1  – Educação Infantil e Ensino Fundamental 1ª a 4ª séri e (1º ao 5º ano) 

VAGA(s) 
CÓD POLO REQUISITOS 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

TOTAL RESERVADAS 
A DEFICIENTES 

209 PÓLO II 40h R$ 1.024,73 8 1 

210 PÓLO III 20h R$ 512,36 2 1 

211 PÓLO III 40h R$ 1.024,73 3 1 

212 PÓLO IV 20h R$ 512,36 1 - 

213 PÓLO IV 40h R$ 1.024,73 6 1 

214 PÓLO V 20h R$ 512,36 4 1 

215 PÓLO V 40h R$ 1.024,73 7 1 

216 PÓLO VI 20h R$ 512,36 5 1 

217 PÓLO VI 40h R$ 1.024,73 11 1 

218 PÓLO VII 20h R$ 512,36 2 1 

219 PÓLO VIII 20h R$ 512,36 1 1 

220 PÓLO VIII 40h R$ 1.024,73 12 1 

221 PÓLO IX 20h R$ 512,36 4 1 

222 PÓLO IX 40h R$ 1.024,73 25 2 

223 PÓLO X 20h R$ 512,36 6 1 

224 PÓLO X 40h R$ 1.024,73 6 1 

225 PÓLO XI 20h R$ 512,36 2 1 

226 PÓLO XI 40h R$ 1.024,73 29 3 

227 PÓLO XII 20h R$ 512,36 2 1 

228 PÓLO XII 40h R$ 1.024,73 29 3 

229 PÓLO XIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso de Formação de Professor em Ensino 
Médio em Magistério, na Modalidade Normal ou 
Curso Normal Superior ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação 
em Magistério para as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental ou 
Licenciatura Plena em Magistério nas Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20h R$ 512,36 1 - 
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4. NÍVEL MÉDIO - Professor N E 1  – Educação Infantil e Ensino Fundamental 1ª a 4ª séri e (1º ao 5º ano) 

VAGA(s) 
CÓD POLO REQUISITOS 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

TOTAL RESERVADAS 
A DEFICIENTES 

230 PÓLO XIII 40h R$ 1.024,73 24 2 

231 PÓLO XIV 20h R$ 512,36 10 1 

232 PÓLO XIV 40h R$ 1.024,73 59 6 

233 PÓLO XV 20h R$ 512,36 14 1 

234 PÓLO XV 

Curso de Formação de Professor em Ensino 
Médio em Magistério, na Modalidade Normal ou 
Curso Normal Superior ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação 
em Magistério para as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental ou 
Licenciatura Plena em Magistério nas Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental. 

40h R$ 1.024,73 60 6 

NOTA: 
Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 10% (dez por cento) serão reservadas para portadores de deficiência, na forma do Decreto nº. 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações e do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia e Ministério 
Público do Estado do Maranhão (Ver Item 3 do Edital). 
 

5. NÍVEL FUNDAMENTAL 

VAGA(s) 
CÓD CARGO REQUISITOS JORNADA DE 

TRABALHO 
VENCIMENTO 

(RS) 
TOTAL RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

101 Auxiliar de Consultório Dentário Ensino Fundamental e Curso de Auxiliar de 
Consultório Dentário 40 horas R$ 510,00 5 1 

102 Auxiliar de Laboratório Ensino Fundamental e Curso de Auxiliar de 
Laboratório 40 horas R$ 510,00 3 1 

103 Auxiliar Eletricista Ensino Fundamental Incompleto 40 horas R$ 600,00 2 1 

104 Auxiliar Mecânico – Máquina 
Leve 

Ensino Fundamental Incompleto 40 horas R$ 510,00 1 - 

105 Auxiliar Operacional de Serviços 
Diversos / AOSD Ensino Fundamental Incompleto 40 horas R$ 510,00 260 26 

106 Tratorista Ensino Fundamental Incompleto e Carteira 
Nacional de Habilitação – Categoria "D" 40 horas R$ 1.020,00 1 - 

107 Vigia Ensino Fundamental Incompleto 40 horas R$ 510,00 5 1 

NOTA: 
Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 10% (dez por cento) serão reservadas para portadores de deficiência, na forma do Decreto nº. 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações e do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia e Ministério 
Público do Estado do Maranhão (Ver Item 3 do Edital). 
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ANEXO II 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 

 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Analista Agrônomo –  Planejar, executar, implementar, orientar e coordenar tarefas relativas ao desenvolvimento de métodos e 
técnicas de cultivo, conforme tipos de solo e clima, realizando estudos, experiências e análise dos resultados obtidos. Planejar, 
coordenar e executar atividades do uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Executar outras atribuições afins. 
 

Analista Arquiteto – Analisar propostas arquitetônicas.  Planejar as plantas e edificações do projeto, aplicando princípios 
arquitetônicos. Elaborar o projeto final, segundo sua imaginação e capacidade inventiva e obedecendo a normas, regulamentos de 
construção vigentes  e  estilos  arquitetônicos  do  local,  para  os  trabalhos  de construção  ou  reforma  de  conjuntos  urbanos,  
edificações,  parques,  jardins,  áreas  de  lazer  e  outras obras, para possibilitar a criação e o desenvolvimento ordenado de zonas 
industriais, urbanas e rurais no Município. Preparar previsões detalhadas das necessidades da execução dos projetos, especificando 
e calculando materiais, mão-de-obra, custos, tempo de duração e outros elementos, para estabelecer os recursos indispensáveis à  
implantação do mesmo. Realizar estudos e elaborar projetos, objetivando a preservação do patrimônio histórico do Município. 
Executar outras atribuições afins 
 

Analista Bibliotecário - Conceituar e conhecer princípios, processos e técnicas que permitam analisar e desenvolver soluções para 
os problemas unitários ou sistêmicos na área de biblioteconomia, informação documental e administração, possibilitando a formulação 
da política, do planejamento, implantação e controle dos serviços de Bibliotecas, Centros de Documentação e outros órgãos 
assemelhados. 
 

Analista Contador – Organizar e executar serviços de contabilidade em geral. Escriturar os livros contábeis, comerciais e fiscais e 
todos os necessários da organização contábil e levantamento dos respectivos balancetes, balanços e demonstrações contábeis. 
Revisar e analisar balancetes, balanços e outros demonstrativos contábeis e elaborar relatórios diversos, fornecendo dados técnicos 
sobre a situação contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da empresa. Prestar assistência aos conselhos administrativo e fiscal 
da sociedade e quaisquer outras atribuições conferidas por lei aos profissionais de contabilidade. Verificar a contabilização dos fatos, 
e suas pertinências à documentação de suporte, bem como acompanhar e fazer cumprir a legislação específica que dá suporte á 
escrituração da contabilidade societária, fiscal, comercial e de custos. Organizar e assinar balancetes, balanços e outros 
demonstrativos. Acompanhar pagamentos e recebimentos da tesouraria; Executar atividades correlatas. Realizar perícias judiciais ou 
extrajudiciais. Atuar como procurador da empresa nos casos necessários e/ou determinados por superiores. 
 

Analista de Controle Interno - Revisar e analisar balancetes, balanços e outros demonstrativos contábeis e elaborar relatórios 
diversos, fornecendo dados técnicos e analíticos sobre a situação contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do órgão. Prestar 
assistência aos gestores municipais, conselhos administrativo e fiscal. Verificar a contabilização dos fatos, e suas pertinências com a 
documentação de suporte, bem como acompanhar, cumprir e fazer cumprir a legislação específica que dá suporte à escrituração 
contábil. 
 

Analista Engenheiro Civil -  Planejar, elaborar, coordenar, fiscalizar, dirigir e executar projetos de engenharia civil, preparando 
planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo de obras e 
assegurar os padrões técnicos exigidos. Acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob o encargo de terceiros, 
atestando o cumprimento das especificações técnicas determinadas e declarando o fiel cumprimento do contrato. Executar outras 
atribuições afins. 
 

Analista Médico Veterinário - Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento 
e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando conhecimentos, consultorias, fazendo relatórios, 
exercendo fiscalização e empregando outros métodos para assegurar a sanidade do rebanho, como a execução de diagnóstico clínico 
e análises laboratoriais, assim como estabelecimento de métodos eficazes para o tratamento das enfermidades. Produção racional e 
econômica de alimentos de origem animal, cuidados higiênicos para com os alimentos.  
 

Assistente Social – Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas, planos, projetos, benefícios e serviços sociais. Encaminhar 
providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população na defesa dos seus direitos. Realizar pesquisas e estudos 
que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. Prestar assessoria e consultoria a 
órgãos da administração pública, empresas privadas. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às 
políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. (Síntese das competências do 
Assistente Social (referenciada na Lei de REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO - N° 8.662, DE 7 DE JUNHO DE 1993)..       
 

Enfermeiro – Exercer atividades de chefia, supervisão, coordenação e execução, em grau de maior complexidade, relativas à 
observação e ao cuidado com os clientes, de modo geral. Administrar medicamentos e tratamentos prescritos, bem como aplicar 
medidas destinadas à prevenção de doenças, atuando em unidades assistenciais de enfermagem, auditoria de enfermagem, controle 
de infecção hospitalar, epidemiologia, centro cirúrgico, hemodinâmica, hemodiálise, UTI, emergência, maternidade, clínica médica, 
clínica cirúrgica, pediatria, ambulatório, unidades de internação e demais setores do hospital. Executar outras atividades inerentes à 
especialidade e necessidades do âmbito do trabalho.  
 

Enfermeiro – PSF - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada. Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever 
medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão. Planejar, 
gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF. Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
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adolescente, mulher, adulto, e idoso. No nível de suas competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica 
e sanitária. Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio. Realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 
2001. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva. Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como 
de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc. Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitário de 
Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de sua funções. 

 

Farmacêutico Bioquímico - Realizar atividades especializadas relacionadas à pesquisa e exame bacteriológico, observando a 
natureza e as características de bactérias e outros organismos. Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes. Preparar 
amostras do material biológico e realizar exames conforme protocolo. Operar equipamentos analíticos e de suporte. Executar, checar, 
calibrar e fazer manutenção corretiva dos equipamentos. Administrar e organizar o local de trabalho. Trabalhar conforme normas e 
procedimentos técnicos. Atuar dentro dos padrões de qualidade e biossegurança. Dialogar com a equipe de trabalho e orientar os 
pacientes quanto à coleta do material biológico. Responsabilizar-se pelo setor de hematologia e banco de sangue. Preparar e fornecer 
medicamentos de acordo com prescrições médicas. Fornecer medicamentos e outros preparados farmacêuticos específicos. Executar 
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

 

Fisioterapeuta - Planejar, coordenar, orientar e executar atividades fisioterapêuticas, elaborando diagnóstico e indicando os recursos 
adequados a cada caso, utilizando equipamentos e instrumentos próprios para reabilitação física do indivíduo. Executar outras 
atribuições afins. 

 

Fonoaudiólogo - Identificar e avaliar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de 
avaliação e realizando treinamentos fonético, auditivo, de dicção, impostação de voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou 
reabilitação da fala. 

 

Médico (Cardiologista, Cirurgião, Clínico Geral, De rmatologista, Ginecologista Obstetra, Ortopedista, Pediatra, Psiquiatra, 
Radiologista) – Realizar, no âmbito da sua especialidade, atividades ambulatoriais e hospitalares, nos níveis primário, secundário e 
terciário, visando a proteção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva; colaborar na investigação epidemiológica; 
participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e programas, pesquisas e diagnósticos do setor de saúde; 
participar dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal que atua no campo da assistência médico-hospitalar.     

 

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

Nutricionista – Planejar, orientar e supervisionar a elaboração e execução de planos e programas de nutrição, alimentação e 
dietética, no campo hospitalar, da saúde pública e da educação, avaliando permanentemente o estado nutricional e as carências 
alimentares, a fim de contribuir para a melhoria das condições de saúde, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares dos 
diversos segmentos da população.      
 

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

Odontólogo – PSB - Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita. Realizar os 
procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional 
Básica da Assistência à Saúde (NOAS). Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adscrita. 
Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu 
acompanhamento. Realizar atendimentos 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, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, 
indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento local. Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção 
em saúde bucal. Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas. Capacitar as equipes de saúde da 
família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal. Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD. 

 

Pedagogo – Implementar a execução, avaliar e coordenar, com a equipe escolar, a (re)construção do projeto pedagógico das escolas 
de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio ou de ensino profissionalizante; viabilizar o trabalho pedagógico coletivo 
e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas; assessorar atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 

 

Professor N 1 – Ensino Fundamental – 5ª a 8ª série (6 º ao 9º ano)  – Planejar e ministrar o ensino nas séries finais do Ensino 
Fundamental, desenvolvendo os conteúdos curriculares pertinentes. Elaborar planos de ensino e planos de aula, selecionando o 
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assunto e determinando a metodologia. Selecionar e/ou confeccionar material didático a ser utilizado como suporte pedagógico. 
Orientar a classe na realização de trabalhos de pesquisa. Organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, 
recreativo etc, para promover a socialização e a formação dos alunos. Elaborar e aplicar testes, provas, e outros instrumentos de 
avaliação. Planejar e desenvolver estratégias de recuperação para os alunos com menor rendimento, atendendo as dificuldades 
individuais de aprendizagem. Participar da elaboração do projeto pedagógico da escola. Participar de reuniões pedagógicas no órgão 
municipal de ensino, discutindo os programas e métodos a serem adotados ou reformulados. Participar de programas de avaliação 
escolar e institucional. Participar de reuniões de pais e mestres e de atividades escolares que envolvam a comunidade.  
 

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

Terapeuta Ocupacional – Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos 
específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; analisar condições de pacientes; orientar pacientes e familiares; 
desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; assessorar 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

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

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

Agente Administrativo - Executar tarefas de apoio administrativo nas áreas de protocolo, arquivo, orçamento e finanças, pessoal, 
material e patrimônio, organização e métodos, coleta, classificação e registro de dados. Realizar serviços específicos de digitação de 
cartas, memorandos, minutas e textos diversos e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente do sistema administrativo, 
ou estabelecidas pela chefia imediata. 
 

Professor N E 1 – Educação Infantil e Ensino Fundamental 1ª a 4ª série (1º ao 5º ano) – Elaborar o plano de aula a ser 
executado. Ministrar aulas para os alunos da Educação Infantil e de 1ª a 4ª série (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental, de acordo 
com o planejamento previamente elaborado. Aplicar e corrigir trabalhos.Participar de reuniões pedagógicas no órgão municipal de 
ensino. Participar de reuniões de pais e mestres. Ajudar nas comemorações cívicas. Observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho. Desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos. Promover o processo de ensino/aprendizagem. 
Participar da avaliação do rendimento escolar. Atender às dificuldades de aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos portadores de 
deficiência. Participar de atividades escolares que envolvam a comunidade. Elaborar relatórios. Promover a participação dos pais e 
responsáveis pelos alunos sobre o processo de aprendizagem. Elaborar e executar projetos de pesquisa sobre o ensino municipal. 
Participar de programas de avaliação escolar e institucional. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem designadas. 
 

Técnico Agrícola - Executar ou apoiar a execução de atividades relacionadas a pesquisa e projetos de campo nas áreas de 
assistência e de tecnologia aplicáveis à prática de plantio, manejo de máquinas, uso de defensivos e similares e comercialização, 
respeitados os regulamentos pertinentes. 
 

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

Técnico de Enfermagem – PSF - Realizar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem de acordo com o Decreto n º 
94.406 de 08.06.87 que regulamenta a Lei n º 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras 
providências. Desempenhar atividades técnicas de enfermagem nas diferentes áreas do Hospital. Prestar assistência ao paciente, 
atuando sob supervisão de enfermeiro. Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade 
às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios. Comunicar-se com pacientes, 
familiares e com as equipes de saúde. Executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro do hospital. Auxiliar a 
enfermagem no planejamento e execução dos procedimentos de atenção ao paciente dentro da Unidade Hospitalar, cumprindo 
rotinas que possibilitem a proteção e recuperação da saúde individual ou coletiva. 
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Técnico em Radiologia – Raio X – Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia. Operar aparelhos médicos e 
odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais, como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparar pacientes e 
realizar exames de radioterapia. Prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas 
práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta. Registrar e trocar informações com a equipe e com os 
pacientes. 
 

Topógrafo – Desenvolver trabalhos técnicos de levantamentos topográficos de demarcação de áreas urbanas e rurais, cálculos 
topográficos, desenhos de plantas, cartas, memórias descritivas e outras atividades semelhantes, respeitados os regulamentos do 
serviço. 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL  

 
Auxiliar de Consultório Dentário - Auxiliar o cirurgião-dentista, participando da prevenção, da promoção e da recuperação da saúde 
bucal; proceder a desinfecção de materiais e instrumentos utilizados, sob supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico de higiene 
dental; realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, 
escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental. 
 

Auxiliar Eletricista - Auxiliar a execução de tarefas e trabalhos de baixa complexidade, relacionados ao serviço de instalação e 
manutenção da rede elétrica e telefônica, em motores, em aparelhos elétricos e em equipamentos nas dependências e instalações da 
prefeitura e seus órgãos, bem como em vias e locais públicos. Executar outras atividades correlatas que lhe forem designadas. 
 

Auxiliar Mecânico – Máquina Leve - Auxiliar a execução de tarefas e trabalhos, de baixa complexidade, referentes à manutenção e 
operação de máquinas leves e veículos em geral. Auxiliar o mecânico em todas as etapas relativas ao conserto de máquinas leves e 
veículos em geral. Executar outras atividades correlatas que lhe forem designadas. 
 

Auxiliar de Laboratório – Coletar material biológico, orientando e verificando o preparo do paciente para o exame; auxiliar os 
técnicos no preparo de vacinas; aviar fórmulas, sob orientação e supervisão; preparar meios de cultura, estabilizantes e 
hemoderivados; recuperar material de trabalho, lavando, secando,separando e embalando, trabalhando em conformidade com as 
normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. 
 

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos/AOSD – Efetuar, sob orientação da chefia imediata, serviços auxiliares de copa e 
cozinha; capina, roço e jardinagem; limpeza, manutenção e vigilância de prédios. Realizar compras simples de materiais de 
expediente. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Fechar portas, janelas e 
outras vias de acesso. Executar outras atribuições afins. 
 
 

Tratorista - Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâminas e máquinas varredoras ou pavimentadoras, 
dirigindo-o e operando o mecanismo de tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza ou similares; 
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas de segurança 
recomendadas, para a operação e estacionamento da máquina; Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, 
seguindo as instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom funcionamento; Efetuar o abastecimento dos 
equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante e lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa, para 
mantê-las em condições de uso; Registrar as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os períodos 
de trabalho, para permitir o controle dos resultados; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

Vigia - Manter vigilância sobre depósitos de materiais, estacionamentos, pátios, áreas abertas, centros de esportes, escolas, obras 
em execução e edifícios onde funcionam repartições municipais. Percorrer sistematicamente as dependências de edifícios onde se 
desenvolvem as atividades da Prefeitura e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão 
fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas. 
Fiscalizar a entrada e saída de pessoas nas dependências de edifícios municipais, prestando informações e efetuando 
encaminhamentos, examinando autorizações, para garantir a segurança do local. Prestar informações ao público e receber 
correspondências e encomendas. Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda. Verificar o funcionamento de 
registros de água e gás e painéis elétricos. Saber utilizar os equipamentos de proteção contra incêndio. Vigiar materiais e 
equipamentos destinados a obras Comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas. Participar 
das atividades de capacitação desenvolvidas pela Prefeitura. Executar outras atribuições afins. 
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ANEXO III 
DEMONSTRATIVO DAS MODALIDADES DE PROVA, NÚMERO DE QUESTÕES E TOTA L DE PONTOS 

 
 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Língua Portuguesa 15 2,5 37,5 

Noções de Informática 05 2,5 12,5 

Analista Agrônomo 
Analista Arquiteto 
Analista Bibliotecário 
Analista Contador 
Analista de Controle Interno 
Analista Engenheiro Civil 
Analista Médico Veterinário 
Assistente Social 
Enfermeiro 
Enfermeiro - PSF 
Farmacêutico Bioquímico 
Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo 
Médico – Cardiologista 
Médico – Cirurgião Geral 
Médico – Clínico Geral 
Médico – Dermatologista 
Médico – Ginecologista Obstetra 
Médico – Ortopedista 
Médico – Pediatra 
Médico – Psiquiatra 
Médico – PSF 
Médico – Radiologista 
Nutricionista 
Odontólogo 
Odontólogo – PSB 
Pedagogo 
Psicólogo 
Terapeuta Ocupacional 

Múltipla Escolha 

Conhecimentos Específicos 20 2,5 50,0 

TOTAL DE PONTOS  100,0 
 
 
 

NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Noções de Informática 05 2,5 12,5 

Fundamentos da Educação 10 2,5 25,0 
Múltipla Escolha 

Conhecimentos Específicos 15 2,5 37,5 

Professor N 1 – Ensino Fundamental 
– 5ª a 8ª série (6º ao 9º ano) 

Avaliação de Títulos  -- -- 20,0 

TOTAL DE PONTOS  120,0 
 
 
 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Matemática 10 2,5 25,0 

Noções de Informática 05 2,5 12,5 

Agente Administrativo 
Agente Social 
Técnico Agrícola 
Técnico em Enfermagem 
Técnico em Enfermagem – PSF 
Técnico Radiologia – Raio X 
Topógrafo 

Múltipla Escolha 

Conhecimentos Específicos 15 2,5 37,5 

TOTAL DE PONTOS  100,0 
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NÍVEL MÉDIO – GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO  

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Matemática 10 2,5 25,0 

Noções de Informática 05 2,5 12,5 
Múltipla Escolha 

Conhecimentos Específicos 15 2,5 37,5 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - - - 

Agente de Trânsito Municipal 
 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - - - 

TOTAL DE PONTOS  100,0 
 

NÍVEL MÉDIO – PROFESSOR 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Matemática 05 2,5 12,5 

Fundamentos da Educação 10 2,5 25,0 
Múltipla Escolha 

Conhecimentos Específicos 15 2,5 37,5 

Professor N E 1  – Educação Infantil 
e Ensino Fundamental 1ª a 4ª série 
(1º ao 5º ano) 

Avaliação de Títulos  -- -- 20,0 

TOTAL DE PONTOS  120,0 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL  

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Matemática 10 2,5 25,0 

Auxiliar de Consultório Dentário 
Auxiliar de Laboratório 
Auxiliar Eletricista 
Auxiliar Mecânico – Máquina Leve 
Auxiliar Operacional de Serviços 
Diversos/ AOSD 
Vigia 

Múltipla Escolha 

Conhecimentos Específicos 10 2,5 25,0 

TOTAL DE PONTOS  75,0 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL  

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Matemática 10 2,5 25,0 Múltipla Escolha 

Conhecimentos Específicos 10 2,5 25,0 
Tratorista 

Prova Prática  -- -- 20,0 

TOTAL DE PONTOS  95,0 
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ANEXO IV 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE CONHECIMENTOS 

 

NÍVEL SUPERIOR: Analista Agrônomo, Analista Arquiteto, A nalista Bibliotecário, Analista Contador, Analista de Controle 
Interno, Analista Engenheiro Civil, Analista Médico Veterinário, Assistente Social, Enfermeiro, Enfermeir o PSF, Farmacêutico 
Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico- Cardiologista, Médico– Cirurgião Geral, Médico- Clí nico Geral, Médico -
Dermatologista, Médico- Ginecologista / Obstetra, M édico- Ortopedista, Médico- Pediatra, Médico- Psiquia tra, Médico- 
Radiologista, Nutricionista, Odontólogo, Odontólogo  PSB, Pedagogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional 

 
Conhecimentos Gerais  

 

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais; Textualidade: coesão e coerência; Funções da 
linguagem; A intertextualidade na leitura e na produção de textos; Gêneros textuais; Variação lingüística; Aspectos morfossintáticos da 
língua; A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e 
ambigüidade; A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as 
possibilidades de sentido. 
Noções de Informática - Conceitos básicos relacionados à Informática: Hardware e Software, Noções de operação de 
Microcomputadores. Sistema Operacional Windows 2000 e XP ou superior. Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, 
XP ou superior. Softwares livres: pacote BrOffice. Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Conceitos e serviços relacionados à 
Internet e à intranet: Navegadores (browsers); Correio eletrônico; Grupos de discussão; Busca e pesquisa; Transferências de 
arquivos. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e métodos de acesso. Conceitos de proteção e segurança. 
Armazenamento de dados: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados; Cópia de segurança (back up). 
Periféricos: Conceitos; Instalação. 

 
Conhecimentos Específicos  

 
 

Analista Agrônomo - Zoneamento ecológico-econômico. Metodologia de planejamento ambiental. Aspectos socioambientais 
brasileiros. Fatores que limitam o crescimento e a produção de arroz de sequeiro. Climas para o cultivo de arroz de sequeiro. Fatores 
ecológicos para estabelecimento de uma exploração frutífera. A biologia das fruteiras de grande porte – vegetação, florescimento e 
frutificação. Métodos de estudo da ecologia dinâmica das pastagens. Influência dos adubos nitrogenados sobre a flora das pastagens. 
Propriedades físicas importantes dos solos minerais. Aspectos da água do solo, seus movimentos e suas relações com os vegetais. 
Determinação do pH do solo e limitações dos valores obtidos. Calagem e sua conexão com vegetais e solos. A cadeia alimentar. 
Forma de crescimento populacional e conceito de capacidade de suporte. A periodicidade da comunidade. Conservação dos recursos 
naturais em geral. Resistência do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) ao vírus do mosaico anão. Importância sócio-econômica da cultura 
da soja no Estado do Maranhão. Planejamento do solo. Os efeitos da temperatura sobre os processos vitais das plantas. O ciclo do 
nitrogênio. Relações hídricas da célula vegetal. Fatores que influenciam nos resultados da adubação foliar. Doenças das plantas. 
Doenças das grandes culturas. O solo e sua vida. Efeito das máquinas agrícolas sobre a estrutura do solo. 
 

Analista Arquiteto – Projetos - elementos gráficos necessários à execução de uma edificação: arquitetônico, estrutural, instalações 
elétricas, instalações hidrossanitárias, prevenção contra incêndio, ventilação/exaustão, ar-condicionado, telefonia. Fundações de 
edifícios: tipos. Edificações: concepção estrutural adequada ao projeto arquitetônico, paredes e vedações, revestimentos, 
acabamentos, impermeabilizações. Licitação e Contratos Administrativos: relativos às obras e serviços de engenharia, licitação de 
obras, contratação e fiscalização de serviços - Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, análise de contratos para execução de obras, 
vistoria e elaboração de laudos e pareceres. Legislação Profissional do Arquiteto.  Custo de uma obra: composição de preços, 
quantificação dos serviços, orçamentos, cronograma físico. Uso e ocupação do solo: conhecimento e conceituação da terminologia 
empregada em legislação urbanística, zoneamento, zonas e características de uso. Parcelamento do Solo: loteamentos, 
desmembramento e desdobro, índices - taxa de ocupação, coeficientes de aproveitamento. Códigos de Edificações: tipos de 
edificações, insolação, iluminação e ventilação, circulação vertical e horizontal.  Segurança nas edificações: auto de verificação de 
segurança, sistemas de proteção aos usuários - alarme, emergência, detecção, brigadas, locais de reuniões.  AutoCAD  2000: 
manipulação  de  arquivos,  configuração  do  ambiente  de  desenho, sistemas de coordenadas, recurso de visualização, criação e 
edição de objetos, propriedade dos objetos, criação de textos e cotas, utilização de blocos e referências externas, comandos 
utilitários, layouts, plotagem e impressão. 
 

Analista Bibliotecário - Ciência da Informação e Documentação: conceito e distinção. Legislação e ética profissional. Organização e 
administração de bibliotecas. Formação e desenvolvimento de coleções: políticas e técnicas de seleção e avaliação de coleções. 
Processamento da Informação: Classificação Decimal de Dewey (CDD), Classificação Decimal Universal (CDU), código de 
Catalogação Anglo-Americano (AACR2) e normas da ABNT. Indexação: linguagens documentárias utilizadas. Serviços de 
Referência/Informação e Disseminação: Sistemas e tipos de redes de informação e novas tecnologias (internet e bases de dados 
eletrônicas). Estudos e treinamentos de usuários. 
 

Analista Contador - Princípios Fundamentais e Contabilidade Geral. Código de Ética Profissional do Contabilista. Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e Código de Ética Profissional do Contabilista. Contabilidade Avançada e Tributária – Ajustes para 
encerramento do exercício social. Avaliação de investimentos. Consolidação de demonstrações contábeis. Destinação dos resultados. 
Constituição de reservas. Concentração, transformação e extinção de sociedades. Provisões dedutíveis e indedutíveis; preços de 
transferência; ganho de capital; reavaliação de bens; perdas no recebimento de créditos. Noções gerais de lucro presumido, real e 
arbitrado. Orçamento e Contabilidade Pública – Conceito, campo de aplicação e objeto e regime. Legislação básica (Lei nº 
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4.320/1964). Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. Receitas e despesas orçamentárias e extra-
orçamentárias: interferências ativas e passivas; mutações ativas e passivas. Sistemas de contas em contabilidade pública e 
lançamentos típicos. Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstração das variações patrimoniais. Contabilidade de 
Custos e Matemática Financeira - custos: terminologia contábil; classificação; custeio direto e custeio por absorção; custos fixos e 
variáveis; custos na avaliação de estoques; custos para tomada de decisões; sistemas de custos e informações gerenciais; estudo da 
relação custo-volume-lucro. Instrução Normativa n°.  009/2005 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 
 

Analista de Controle Interno - Princípios Fundamentais e Contabilidade Geral. Código de Ética Profissional do Contabilista. 
Princípios Fundamentais de Contabilidade e Código de Ética Profissional do Contabilista. Orçamento e Contabilidade Pública - 
Conceito, campo de aplicação e objeto e regime. Legislação básica (Lei nº 4.320/1964). Receita e despesa pública: conceito, 
classificação econômica e estágios. Receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias: interferências ativas e passivas; 
mutações ativas e passivas. Sistemas de contas em contabilidade pública e lançamentos típicos. Balanços financeiro, patrimonial, 
orçamentário e demonstração das variações patrimoniais. Auditoria - conceito e definição de auditoria. Auditoria interna, externa e 
fiscal: conceito, objetivos, forma de atuação, responsabilidades e atribuições. Normas Brasileiras para o Exercício da Auditoria Interna: 
(Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n° 780 e 781/95) - conceituação e disposições g erais, normas de execução 
dos trabalhos e relativas ao relatório do auditor interno, responsabilidade e sigilo. Planejamento de auditoria: plano de auditoria, 
avaliação do controle interno (contábil, administrativo e operacional) e programas de auditoria. Técnicas de auditoria: inspeção física, 
observação, investigação, confirmação, exame documental, conferência de cálculo, revisão analítica, entrevista e comparação. 
Evidências: documentos, livros, declarações, existência e controle interno. Papéis de trabalho: finalidade, organização e tipos. 
Amostragem estatística: tipos, tamanhos, riscos de amostragem, seleção e avaliação do resultado do teste. Uso do trabalho de outros 
profissionais. Relatório de auditoria: finalidade, tipos, objetividade, clareza, condição, critério, causa, efeito e recomendação. Controles 
Internos e Externos - controle da Administração Pública: conceito, abrangência e espécies. Controle administrativo, judicial e 
legislativo. Controle Externo a cargo dos Tribunais de Contas. Tribunais de Contas. Natureza jurídica, funções e eficácia das decisões. 
Tomadas e prestações de contas dos Administradores e demais responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos. Processamento 
e julgamentos das contas. Sanções aplicáveis aos responsáveis por contas irregulares. Julgamento das contas anuais do Governo 
Estadual e Municipal. Natureza e conteúdo do Parecer Prévio dos TCEs Apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal e 
das concessões iniciais de aposentadorias, reformas e pensões. Inspeções e auditorias. Controle interno. Instrução Normativa n°. 
009/2005 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 
 

Analista Engenheiro Civil - Introdução a Engenharia Civil. Topografia e Astronomia de Posição. Interpretação e Execução de 
Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos. Mecânica Técnica Aplicada à Engenharia Civil. Fenômenos de Transporte, Mecânica dos 
Fluidos e Hidráulica Aplicada a Engenharia Civil. Resistência dos Materiais e Introdução às Teorias da Elasticidade e Plasticidade. 
Geologia para Engenharia Civil. Mecânica dos Solos e Fundamentos de Engenharia Geotécnica. Análise Estrutural (estruturas 
isostáticas no plano e no espaço). Análise Estrutural (estruturas hiperestáticas no plano e no espaço). Eletrotécnica Básica para 
Engenharia Civil. Hidrologia e Recursos Hídricos para Engenharia Civil. Engenharia Social em Áreas de Riscos, Estabilidade de 
Talude; Empuxos de Terra; Muros de Arrimo e Obras de terra. Introdução ao Método dos Elementos Finitos na Engenharia Civil. 
Planejamento de Transportes e Análise Econômica. Fundamentos de Engenharia Econômica: Estudo de Viabilidade Técnica e 
Econômica de Empreendimentos na Engenharia Civil. Terraplenagem (projeto e execução). Perícias Judiciais na Engenharia Civil. 
Engenharia de Avaliações com inferência estatística aplicada à Engenharia Civil. Projetos de: (Geometria, Drenagem e Pavimentação) 
e Execuções de Rodovias. Introdução à Análise Matricial das estruturas de edificações. Ciência dos Materiais e Materiais de 
Construção aplicados na Engenharia Civil. Alvenaria Estrutural. Sistemas Estruturais de (projeto e execução): Concreto Armado; 
Concreto Protendido; Metálico incluindo espacial de alumínio; Madeira e Misto. Projeto e Execução de Estruturas de Fundações da 
Engenharia Civil. Instalações Prediais e Industriais (projeto e execução): Elétrica, Telefônica, Lógica, Automação, Hidráulica, Sanitária, 
Drenagem de Águas Pluviais e Combate a Incêndios. Projeto e Execução de Formas e Escoramentos para Estruturas de Concreto. 
Dosagens de Concretos: Convencional e de Alto Desempenho. O Projeto Escrito de Engenharia Civil: Planilha Orçamentária, Caderno 
de Encargos, Cronograma Físico-Financeiro, Diagrama PERT-COM. Gerenciamento e Tecnologia da Construção Civil. Ferrovias 
(projeto e execução). Patologias em geral na Engenharia Civil. Licitações e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia Civil. 
Projeto e Execução de Pontes e Viadutos com Sistemas Estruturais de: Concreto Armado, Concreto Protendido, Aço, Madeira e Misto. 
Projeto e Execução de Aeroportos. Obras e Gestão de Portos. Engenharia Civil Diagnóstica e Consultiva com elaboração de Laudos 
Técnicos Conclusivos. 
 

Analista Médico Veterinário - Aspectos clínicos das doenças carenciais e metabólicas dos animais domésticos. Sistemas de 
produção de bovino leiteiro e de corte, cadeia produtiva da ovino-caprinocultura e da avicultura. Prevenção e tratamento das principais 
doenças dos animais domésticos (bacterianas, virais, fúngicas e parasitárias). Zoonoses de interesse à Saúde Pública. Cadeia 
epidemiológica e elementos mecânicos de propagação de doenças transmissíveis. Inspeção e Tecnologia de produtos de origem 
animal (carnes, peixe, leite e derivados, ovos e mel). Higiene na produção de alimentos. Ética profissional. 
 

Assistente Social - Matrizes teórico-metodológicas e a incidência histórica sobre o Serviço Social: positivismo, fenomenologia, 
materialismo histórico. O Serviço Social e a questão da ideologia: fundamentos históricos e perspectivas atuais. A polêmica sobre a 
questão do trabalho e o Serviço Social: a categoria da práxis como referência. O Serviço Social e Solidariedade, destacando o 
Trabalho Voluntário, a Filantropia e o Cooperativismo como estratégias. Serviço Social e movimento social: fundamentos teórico-
metodológicos; desafios históricos e construção de alternativas no processo de desenvolvimento do capitalismo mundial. 
Fundamentos histórico-conceituais das Políticas Sociais: Justiça, Equidade, Direito e Cidadania. Descentralização, participação e 
controle social nas políticas sociais brasileiras. Corporativismo e clientelismo no processo de formação das políticas sociais 
brasileiras. O desenvolvimento histórico das políticas sociais no Brasil. As políticas sociais brasileiras no atual contexto de 
transformações do Capitalismo. O urbano e o rural no Brasil: possibilidades e limites das intervenções públicas. O Processo Gestão 
das Políticas Sociais e os sujeitos sociais envolvidos. A nova configuração do mundo do trabalho e o trabalho profissional do 
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Assistente Social nas Instituições Públicas. A questão da Seguridade Social no Brasil e o trabalho profissional do Assistente Social. A 
prevalência dos programas de transferência de renda no contexto das políticas sociais brasileiras. Políticas voltadas para as questões 
de gênero, etnia, cultura e geração e o trabalho profissional do Assistente Social. Políticas de educação no Brasil e o trabalho 
profissional do Assistente Social. Políticas de Habitação no Brasil e trabalho profissional do Assistente Social. O Código de Ética 
Profissional do Serviço Social contextualizado. 
 
 

Enfermeiro - Ética e Legislação Profissional. Administração em Enfermagem. Fundamentos de Enfermagem. Enfermagem Médico-
Cirúrgica e Materno-Infantil. Enfermagem no Programa de Assistência ao Adulto e Idoso. Assistência de Enfermagem em UTI. 
Assistência de Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material. Cuidados de Enfermagem em atendimento pré-hospitalar em 
emergências cardiovasculares, respiratórias, metabólicas, ginecológicas, obstétricas, psiquiátricas, pediatras e no trauma. Assistência 
de Enfermagem em doenças transmissíveis. Vigilância Epidemiológica. Farmacologia em Enfermagem. Saneamento Básico. Políticas 
de Saúde Pública. SUS: princípios e diretrizes. Saúde do trabalhador. 
 

Enfermeiro PSF – Fundamentos de enfermagem - Técnicas básicas. Enfermagem médico-cirúrgica e materno infantil - Assistência de 
enfermagem em doenças transmissíveis, ações de vigilância epidemiológica e imunizações. Assistência de enfermagem em doenças 
crônico-degenerativas. Atuação de enfermagem em central de material. Enfermagem em urgência e emergência - primeiros socorros. 
Farmacologia em Enfermagem. Administração aplicada à enfermagem - conceitos e princípios básicos. Trabalho em equipe. O 
Enfermeiro e a liderança em trabalho. Processo administrativo: planejamento, supervisão, coordenação e avaliação. Deontologia de 
enfermagem. Lei do exercício profissional. Enfermagem na Assistência à saúde do trabalhador - Vigilância em saúde do trabalhador - 
epidemiológica, sanitária. Higiene e segurança do trabalho - doenças profissionais, saúde mental e trabalho, toxicologia ambiental e 
ocupacional. Legislação em segurança e medicina do trabalho. Ética Profissional. Saúde do Trabalhador. Legislação e Políticas de 
Saúde: Lei n°. 8142/1990; Norma Operacional Básica do  Sistema Único de Saúde (NOB – SUS/1996); Norma Operacional da 
Assistência à Saúde (NOAS – SUS/2001). 
 

Farmacêutico Bioquímico - Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de 
qualidade. Imunologia - Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade celular. 
Sistema complemento. Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações 
de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, 
doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia - técnicas de esterilização, 
coleta, transporte e processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em microbiologia. 
Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, enterobactérias, bacilos gram negativos não 
fermentadores. Neisseria, Haemophilus, Hemocultura, Coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos 
animicrobianos. Parasitologia - Ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem. Métodos para diagnóstico de 
protozoários intestinais, helmintos intestinais e parasitos do sangue e tecidos. Hematologia - Realização e interpretação do 
hemograma. Alterações da série eritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais freqüentes. Aspectos hematológicos nas 
infecções bacteriana e viral. Leucemias. Testes diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sanguínea ABO/Rh. Teste de 
Coombs. Prova cruzada. Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica - Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, 
eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. 
Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas: classificação e 
métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais, 
correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios 
tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos de dosagem, 
correlações clínico-patológicas. Urinálise - Coleta, testes químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do 
sedimento. Farmacologia - Interações medicamentosas, agonistas, antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, 
antiinflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, formas 
farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Legislação - Código de Ética 
Farmacêutica. 
 

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

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

Médico- Cardiologista - Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos 
Diagnóstico: eletrocardiografia. Ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias 
congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Doença reumática. 
Valvulopatias. Miocardiopatias. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritimias cardíacas. Marca-passos artificiais. 
Endocardite infecciosa, doenças do pericárdio e doenças da aorta. Embolia pulmonar - Hipertensão pulmonar - cor pulmonar - 
infecções pulmonares. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Ética Profissional. Lei Orgânica da Saúde. Saúde do 
Trabalhador. 
 

Médico- Cirurgião Geral- Obstrução intestinal - Diagnóstico e tratamento. Úlcera péptica perfurada: diagnóstico e tratamento. 
Colecistite aguda: diagnóstico e tratamento. Apendicite aguda: diagnóstico e tratamento. Diverticulite do sigmóide: diagnóstico e 
tratamento. Câncer gástrico: diagnóstico e tratamento. Câncer do colo: diagnóstico e tratamento. Hemorragia digestiva alta: 
diagnóstico e tratamento. Hemorragia digestiva baixa: diagnóstico e tratamento. Pancreatite aguda: diagnóstico e tratamento. Ética 
Profissional. Lei Orgânica da Saúde. Saúde do Trabalhador. 
 

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

Médico- Dermatologista - Acne e erupções acneformes. Afecções do tecido conectivo. Alterações morfológicas cutâneas- epiderme-
dérmicas. Afecções dos Anexos Cutâneos. Erupções por Drogas. Infecções e Infestações Dermatoses por vírus. Dermatoses por 
Riquétsias. Piodermites e outras dermatoses por Bactérias. Tuberculose e Micobacterioses atípicas. Hanseníase. Sífilis e DST. 
Micoses superficiais. Micoses profundas. Leishmaniose e outras dermatoses por Protozoários. Dermatozooses. Inflamações e 
Granulomas não Infecciosos. Cistos e Neoplasias. Dermatologia em Saúde Pública. AIDS. Dermatoses Ocupacionais. Ética 
Profissional. SUS: princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde. Atenção Básica e Programa Saúde da Família. Saúde do 
Trabalhador. 
 

Médico- Ginecologista Obstetra - Exame ginecológico. Dor abdominal e/ou pélvica em ginecologia. Plurido vulvar. Corrimento 
genital. Hemorragia genital: etiopatogenia, diagnóstico e tratamento. Saúde da mulher. Classificação, indicações e contra-indicações 
dos métodos anticoncepcionais. Antibioticoterapia na gestação. Patologia benigna da mama, da vulva, da vagina, do colo do útero, do 
corpo uterino e dos ovários. Endometriose. Hemorragia uterina disfuncional. Amenorréia. Dismenorréia. Urgências ginecológicas. 
Anatomia da parede abdominal antero-lateral. Laparotomias. Mecanismo local da menstruação. Pré e pósoperatórios em cirurgia 
ginecológica. Câncer de colo uterino (estadiamento). Câncer de endométrio. Climatério. Puberdade normal e patológica. Câncer de 
ovário. Síndrome pré-menstrual. Abdome agudo em ginecologia. Miomatose uterina (tratamentos). Patologia maligna da vulva, vagina, 
útero e ovários.  Anatomia e fisiologia da gestação. Diagnóstico de gravidez e determinação de idade gestacional. Pré-natal 
(protocolo), assistência na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico. Diagnóstico de malformações fetais. Aborto, gravidez 
ectópica, mola hidatiforme, corioncarcinoma. Diagnóstico, fisiopatologia e tratamento. Transmissões de infecções materno fetais. 
Doenças hipertensivas na gestação. Préeclampsia, eclampsia. diagnóstico, manejo e tratamento. Diabetes melitus da gestação. 
Cardiopatias, doenças renais, outras condições clínicas na gestação. Mecanismos do trabalho de parto. Trabalho de parto pré-maturo 
(conceitos). Assistência ao parto, uso do partograma. Distócias, indicações de césareas, forcéps. Rutura prematura de membranas, 
condução. Indicações de histerectomias puerperais. Hemorragias de terceiro trimestre. Sofrimento fetal crônico e agudo. Prevenção 
da prematuridade. Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. Cardiotocografia. Ultrassonografia 
obstétrica. Drogas na gravidez. Colagenoses e gestação. Trombofilia e gestação. Gestação de alto risco: condução do pré-natal. 
 

Médico- Ortopedista - Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase aguda e crônica. 
Osteomielite aguda e crônica. Pioartrite. Tuberculose óteo-articular. Paralisia obstétrica. Ortopedia em geral; branquialgias, artrite 
degenerativa da coluna cervical; síndrome do escaleno anterior e costela cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite 
degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos. Fraturas e luxações da 
coluna cervical, dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e luxação dos 
joelhos. Lesões meniscais e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura transtrocanteriana. Fratura do colo do fêmur, do ombro; 
da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero. Da extremidade distal do úmero. Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do 
rádio. Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith. Luxação do carpo. Fratura do Escafóide. Traumatologia da 
mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão. Ética Profissional. Ética Profissional. Lei Orgânica da Saúde. Saúde do 
Trabalhador. 
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Médico PSF - Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticóides. 
Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial das seguintes afecções; aparelho digestivo: esofagite, gastrite, 
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática; aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, 
hipertensão arterial sistêmica. Sistema Hematopoético: anemias, leucoses e linfomas. Sistema renal: infecções do trato urinário GNDA 
e GNC. Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC. Doenças do colágeno: febre reumática, artrite reumática e led. 
Doenças infectoparasitárias: parasitoses, filariose, leptospirose, hepatite, AIDS, sífilis, hanseníase, cólera, febre tifóide, 
meningoencefalite e tuberculose (tratamento). Doenças neoplásicas: aspectos diagnóstico das doenças tumorais do aparelho 
respiratório e digestivo. Diabetes mellitus e doenças da tireóide. Urgências clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo 
de pulmão, crise hipertensiva, asma, hemorragia digestiva, insuficiência hepática, insuficiência renal aguda e embolia pulmonar. 
Envenenamentos agudos. Código de Ética Profissional. Legislação e Políticas de Saúde: Lei n°. 8142/1990; No rma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde (NOB – SUS/1996); Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS – SUS/2001). 
 

Médico- Pediatra -  Morbi-mortalidade da infância – Aleitamento materno e alimentação na infância. 
Crescimento e desenvolvimentos normais e seus desvios. Imunizações (incluindo calendário de vacinação). Afecções cardio-
respiratórias. Afecções do aparelho digestivo. Afecções do aparelho genito-urinário. Doenças infecciosas e parasitárias. 
Encefalopatias crônicas não evolutivas. Tumores do SNC na infância e hipertensão intracraniana. Epilepsia. Urgência em neurologia 
infantil. Traumatismo crânio-encefálicos e raquimedulares. Ética Profissional. Lei Orgânica da Saúde. Saúde do Trabalhador. 
Médico- Psiquiatra - Concepção psicossomática/psicoimunologia (depressão – Câncer). Observação Psiquiátrica: amamnese, exame 
somático, exame mental e exames complementares. Transtornos mentais orgânicos. Alcoolismo. Esquizofrenia, transtornos 
esquizotípicos e delirantes. Transtorno do Humor.Transtornos neuróticos, relacionados ao stress e somatoformes. Terapêuticas 
biológicas em Psiquiatria. Transtornos emocionais e do comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência. 
Saúde mental: Psiquiatria preventiva e da comunidade. Ética Profissional. Lei Orgânica da Saúde. Saúde do Trabalhador. 
 

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

Nutricionista - Fisiologia e fisiopatologia aplicada à nutrição. Nutrientes: metabolismo e biodisponibilidade. Noções de farmacologia: 
interação alimentos-medicamentos. Nutrição e ciclos vitais: gravidez e lactação, infância, adolescência e envelhecimento. Nutrição 
normal: recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Avaliação do estado nutricional: métodos de avaliação de 
estimativa das necessidades energéticas. Diagnóstico em nutrição. Nutrição e saúde pública: noções de epidemiologia, doenças 
nutricionais, desnutrição calórico-protéica, carências nutricionais, vigilância nutricional. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 
Dietoterapia: conceito e objetivos, dietas nas diferentes patologias, condições clínicas e metabólicas. Terapia nutricional em cirurgia: 
pré e pós-operatório. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Terapia nutricional enteral. Regulamento Técnico para a 
Terapia de Nutrição Enteral. Técnica dietética: composição e classificação dos alimentos, seleção, conservação e armazenamento, 
técnica de pré-preparo e preparo. Regulamento Técnico de Boas Práticas para serviços de alimentação. Administração de serviços de 
alimentação e lactário: área física e equipamentos; planejamento e organização, supervisão e controle. Planejamento de cardápio 
para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Controle de avaliação de RH, financeiros e materiais. Nutrição e 
imunomodulação. Ética profissional. Educação nutricional: conceito, objetivo, metodologias e aspectos sócio econômico-culturais. 
Noções de legislação do SUS. 
 

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

Odontólogo PSB – Exame de cavidade bucal: anamnese, exame clínico, exames complementares. Anatomia de cabeça e pescoço. 
Fisiopatologia da mastigação e A.T.M.. Etiopatogenia da cárie dental. Semiologia e tratamento das afecções dos tecidos moles bucais. 
Semiologia e tratamento da cárie dentária. Preparo cavitário. Materiais odontológicos: forradores e restauradores. Etiopatogenia e 
prevenção de doenças periodontais. Interpretação radiográfica. Cirurgia menor em odontologia. Terapêutica e farmacologia 
odontológica de interesse clínico. Pulpopatia: diagnóstico e tratamento. Anestesias locais em odontologia. Exodontias: indicações, 
contraindicações, tratamento dos acidentes e complicações. Traumatismos dentoalveolares: diagnóstico e tratamento. Noções sobre 
Traumatologia. Odontologia Preventiva e Saúde Pública. Noções de Odontopediatria. Ética Profissional. Legislação e Políticas de 
Saúde: Lei n°. 8142/1990; Norma Operacional Básica do  Sistema Único de Saúde (NOB – SUS/1996); Norma Operacional da 
Assistência à Saúde (NOAS – SUS/2001). 
 

Pedagogo - Paradigmas Educacionais. Gestão Democrática da Educação. O papel do Coordenador Pedagógico na Escola. 
Elementos do Processo Organizacional na Educação (Planejamento, organização, avaliação) - A sala de aula e a prática pedagógica: 
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currículo, planejamento, avaliação, interação professor/aluno, metodologia e recursos didáticos - O Projeto Político-Pedagógico da 
Escola - a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96 e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica. A Educação a Distância, a Educação de Jovens e Adultos e a Educação Especial: contexto legal e pedagógico. A Política de 
Educação inclusiva. A Formação Continuada de Professores e Especialistas em Educação. 
  

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

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

NÍVEL SUPERIOR: Professor N 1 – Ensino Fundamental – 5ª a  8ª série (6º ao 9º ano) 

 
Conhecimentos Gerais  

 

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais; Textualidade: coesão e coerência; Funções da 
linguagem; A intertextualidade na leitura e na produção de textos; Gêneros textuais; Variação lingüística; Aspectos morfossintáticos da 
língua; A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e 
ambigüidade; A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as 
possibilidades de sentido. 
Noções de Informática - Conceitos básicos relacionados à Informática: Hardware e Software, Noções de operação de 
Microcomputadores. Sistema Operacional Windows 2000 e XP ou superior. Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, 
XP ou superior. Softwares livres: pacote BrOffice. Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Conceitos e serviços relacionados à 
Internet e à intranet: Navegadores (browsers); Correio eletrônico; Grupos de discussão; Busca e pesquisa; Transferências de 
arquivos. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e métodos de acesso. Conceitos de proteção e segurança. 
Armazenamento de dados: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados; Cópia de segurança (back up). 
Periféricos: Conceitos; Instalação. 

 
Conhecimentos Específicos  

 
 

Professor N 1 – Ensino Fundamental – 5ª a 8ª série (6 º ao 9º ano) – Ciências  – História da Ciência. O Universo: O Sistema Solar, 
O Planeta Terra. Atmosfera: Camadas, composição, importância, poluição atmosférica, inversão térmica, rarefação na camada de 
ozônio. Saúde e Qualidade de Vida: Influência da Água e do Ar na Saúde, Substâncias Tóxicas, Alimentação Equilibrada, Dietas e 
Desnutrição. Classificação dos Seres Vivos: Reinos Animalia ou Metazoa, Plantae, Monera, Fungi e Protista. O Corpo Humano: 
Células, Tecidos, Órgãos e Sistemas. Sexualidade e Reprodução Humana. Mudanças na Adolescência. Drogas: Lícitas e Ilícitas. 
Agentes Químicos das Drogas. Os Seres Vivos no Ambiente: Origem da vida, Evolução e Adaptação dos Seres Vivos. Ciência e 
Tecnologia: A matéria e suas Propriedades Gerais e Específicas, Diversidade de Materiais, Substâncias e Misturas, Transformações 
de Matéria Orgânica, de Materiais e de Substâncias. Os PCNs e o ensino de Ciências. 
 

Professor N 1 – Ensino Fundamental – 5ª a 8ª série (6 º ao 9º ano) – Geografia  – Conhecimento da Terra: Origem e evolução, 
forma, movimentos e importância para a biodiversidade. Conceitos Usuais em Geografia e sua Aplicação: Linhas e círculos; 
localização, situação e sítio; orientação, coordenadas geográficas, fusos horários e LID. Leitura e Representação do Espaço 
Geográfico: Formas de representação, leitura e interpretação de documentos cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e 
dinâmica da litosfera e das camadas internas da atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. Conceitos Demográficos, Econômicos e 
Políticos aplicados à Geografia: Composição, estrutura e dinâmica da população; recursos naturais, fontes de energia, industrialização 
e atividades agropecuárias. O Sistema Financeiro Internacional; o processo de Globalização e os Blocos Econômicos. Questões 
Ambientais: Problemas atmosféricos mundiais e urbanos; A questão da água e do lixo; grandes conferências internacionais. O Espaço 
Geográfico Brasileiro e Maranhense: Localização e situação. O ambiente Natural: Composição, estrutura e dinâmica dos elementos da 
paisagem (geologia, relevo, solos, clima, vegetação, hidrografia). Domínios Morfoclimáticos. Ecossistemas Brasileiros. O ambiente 
Humanizado: Composição, estrutura e dinâmica da população; produção, circulação e consumo; regionalização, urbanização e 
metropolização. Relações Internacionais e Globalização. Produção e Gestão do Espaço Geográfico. A Produção do Espaço: Espaço 
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rural e urbano; delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização. Relações 
Campo-Cidade e Cidade-Campo. Atividades Produtivas: agropecuária, agroindústria, fontes energéticas, recursos minerais, 
industrialização, urbanização e prestação de serviços. Problemas Ambientais: Ocupação, exploração, poluição. Degradação e Risco 
Ambiental. Políticas Internas, Qualidade Ambiental e Ações Mitigadoras. Os PCNs e o Ensino de Geografia. Aspectos Físicos, 
Econômicos, Históricos, Geográficos e Culturais do Município de Santa Luzia. 
 

Professor N 1 – Ensino Fundamental – 5ª a 8ª série (6 º ao 9º ano) – História  – A história e o ofício do historiador, tempo e história 
O Mundo Antigo: Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios, persas, os maias, os astecas, os incas. Antiguidade Clássica: Grécia e 
Roma. Idade Média Ocidental: Reinos Germânicos, Império Carolíngio, Feudalismo, Igreja, Cultura Medieval. Idade Média Oriental: 
Império Bizantino, Mundo Islâmico. O Nascimento da Modernidade: O Renascimento Cultural, As Reformas Religiosas, Expansão 
Marítima Européia, Conquista da América, Mercantilismo, Absolutismo. Brasil Colonial: Economia Colonial, A Ordem Política da 
Colônia, A Sociedade no Brasil Colonial. Maranhão Colonial: A França Equinocial, Os Holandeses em São Luis, O Estado do 
Maranhão e Grão-Pará, A Revolta de Bequimão, O Estado do Grão Pará e Maranhão; A Consolidação da Modernidade: A Revolução 
Inglesa, Iluminismo e Despotismo Esclarecido, A Revolução Francesa, A Revolução Industrial, A Independência dos Estados Unidos, 
A Independência da América Espanhola, A Independência da América Portuguesa. A Contemporaneidade: A Era Napoleônica, As 
Revoluções Liberais do século XIX, O Imperialismo. O Brasil no Século XIX: O Primeiro Reinado, O Período Regencial, O Segundo 
Reinado, A Proclamação da República. O Maranhão no Século XIX: Adesão do Maranhão à Independência, A Balaiada, A Revolta 
dos Frades. O Primeiro Século XX: A Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, A crise de 1929, O Fascismo, O Nazismo, A 
Segunda Guerra Mundial. O Brasil no Século XX: Sociedade e Economia na Primeira República, A Revolução de 1930, O Golpe de 
1937, A Era Vargas, O Período Militar no Brasil, Governo Sarney, Governo Collor, Governo FHC, Governo Lula. O Maranhão no 
Século XX: A Revolução de 1930 e a Intervenção Federal, O Estado Novo e o Período Interventorial, O Vitorinismo, O Sarneysmo. O 
Mundo Atual: O Terceiro Mundo e A Comunidade Internacional, A Globalização, A Descolonização e A Contracolonização, O 
Terrorismo Atual, Narcotráfico, Desenvolvimento e Dependência na América Latina, As Novas Fontes de Energia, Aquecimento 
Global. Os PCNs e o ensino de História. 
 

Professor N 1 – Ensino Fundamental – 5ª a 8ª série (6 º ao 9º ano) – Língua Portuguesa  – Leitura e construção do sentido de 
textos verbais e não-verbais: pressupostos, implícitos, inferências. Concepções de línguagem e língua: funções da linguagem, norma 
culta e variedades linguísticas, relação entre oralidade e escrita. Texto: textualidade, coerência e coesão, a intertextualidade na leitura 
e na produção de textos.  Gêneros textuais  (capacidade de linguagem dominante):  narrar, relatar, argumentar, expor e descrever 
ações;  estrutura e tipos de discurso do texto narrativo. A escrita: 1-aspectos fonético-fonológicos, convenções ortográficas (ortografia, 
acentuação e pontuação), a pontuação  como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta 
diretamente as possibilidades de sentido; 2 - aspectos morfossintáticos da língua: a) morfológicos: estrutura e formação das palavras, 
classes gramaticais; b)- sintáticos: frase, oração, período simples e composto; concordância nominal e verbal, regência nominal e 
verbal, colocação pronominal, crase; c) - recursos expressivos fonológicos, morfológicos e sintáticos. Semântica da frase: noção de 
conotação, denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, ambiguidade, campo semântico, hiponímia, 
hiperonímia. Fíguras de linguagem. Os PCNs e o ensino de Língua Portuguesa.  
 

Professor N 1 – Ensino Fundamental – 5ª a 8ª série (6 º ao 9º ano) – Matemática – Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas 
lógicas, Lógica de argumentação, Diagramas lógicos, Situações-Problema). Aritmética: razões e proporções. Regra de Três. 
Porcentagem. Juros. Representação Decimal de Número Real. Potenciação e Radiciação. Álgebra: Função, domínio e imagem, 
função injetora, função sobrejetora, função bijetora, função crescente, função decrescente, função par, função ímpar, função 
composta, inversa de função). Representação Gráfica de uma Função. Funções Polinomiais. Estudo Completo das Funções 
Polinomiais de 1º e 2º Graus. Funções Modulares. Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas. Equações e Inequações de 1º e 2º 
Graus, Modulares, Exponenciais e Logarítmicas. Sistemas de Equações Lineares: resolução e discussão. Análise Combinatória: 
princípio fundamental da contagem. Arranjos, Combinações e Permutações Simples e com repetição. Probabilidade: conceito e 
cálculo, adição e multiplicação de probabilidades, dependência de eventos. Matrizes: conceito, propriedades e operações. 
Determinantes: conceito, cálculo e propriedades. Progressões: progressões aritmética e geométrica, com seus conceitos, 
propriedades e adição de termos. Polinômios e Equações Polinomiais: adição, multiplicação e divisão de polinômios. Fatoração de 
Polinômios. Raízes de Equações Polinomiais. Teorema de D’alembert. Dispositivos Práticos de Briot-Ruffini. Geometria Euclidiana 
Plana: conceitos primitivos e postulados. Ângulos. Triângulos. Quadriláteros, Polígonos e Circunferência. Congruência de Triângulos. 
Teorema do Ângulo Externo e suas consequências. Teorema de Tales. Semelhança de Triângulos. Relações Métricas no Triângulo 
Retângulo. Áreas de Figuras Planas Poligonais e Circulares. Geometria Espacial: conceitos primitivos e postulados. Poliedros. Cálculo 
de Superfície e Volume dos Principais Sólidos Geométricos. Trigonometria: medidas de ângulos. Medidas de Arcos. Razão 
Trigonométricas no Triângulo Retângulo. Funções trigonométricas. Geometria Analítica Plana: estudo do ponto, da reta, da 
circunferência e das cônicas. Noções de Estatística: medidas de posição e dispersão, distribuição de frequências e gráficos. Os PCNs 
e o ensino de Matemática. 
 
NÍVEL MÉDIO: Agente de Trânsito Municipal, Técnico Age nte Administrativo, Técnico Agrícola, Técnico de Enf ermagem, 
Técnico Radiologia – Raio X, Topógrafo.  

 

Conhecimentos Gerais  
 

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais. Textualidade: coesão e coerência. A 
Intertextualidade na produção de textos. Tipologia textual. Variação Lingüística: emprego da linguagem formal e da informal. Aspectos 
morfossintáticos da língua: emprego das classes de palavras, sintaxe do período, sintaxe das relações, concordância nominal e 
verbal, regência nominal e verbal, ocorrência de crase. A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, 
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antonímia, homonímia, paronímia e ambigüidade. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que 
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Noções de Informática – Conceitos básicos relacionados à Informática: Hardware e Software, Noções de operação de 
Microcomputadores. Sistema Operacional Windows 2000 e XP ou superior. Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, 
XP ou superior. Softwares livres: pacote BrOffice. Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Conceitos e serviços relacionados à 
Internet e à intranet: Navegadores (browsers); Correio eletrônico; Grupos de discussão; Busca e pesquisa; Transferências de 
arquivos. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e métodos de acesso. Conceitos de proteção e segurança. 
Armazenamento de dados: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados; Cópia de segurança (back up). 
Periféricos: Conceitos; Instalação. 
Matemática – Raciocínio Lógico – Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; Situações-
Problema). Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; 
problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e 
grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem e juros simples; 
Sistemas de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e 
Frações Algébricas. Equações e Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, 
gráfico, propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e Permutações 
Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de Probabilidades; Dependência de Eventos. 
Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus conceitos, propriedades e adição de termos. Geometria Euclidiana 
Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Teorema de Tales; Semelhança de 
triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de 
Superfície e volume dos principais Sólidos Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de Frequências e Gráficos. 
 

Conhecimentos Específicos  
 

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

Agente de Trânsito Municipal - Artigos 5º e 144º da Constituição Federativa do Brasil de 1988. Noções de direito constitucional. 
Ordem social. Competências da União, dos estados e dos municípios. Princípios da administração pública. Segurança Pública na 
Constituição do Estado do Maranhão. Noções de direito administrativo. Estado, governo e administração pública. Poderes 
administrativos. Hierarquia administrativa. Polícia e poder de polícia. Serviços públicos. Estatuto e o Regime Jurídico dos Funcionários 
Públicos do Município de Santa Luzia. Noções de direito penal. Infração penal. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. 
Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Crimes contra a Administração Pública. Abuso de autoridade (Lei n.º 4.898/1965). Lei 
n.° 9.503, de 23/9/1997 - Código de Trânsito Brasile iro: capítulos II, III, IV, VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII. Resoluções do 
CONTRAN n.º 26, 35, 36, 38, 53, 82, 108, 149, 203, 205 e 277/2008, alterada pela resolução n.º 352/2010. Resolução de situações-
problema relativas a: controle pessoal, relacionamento interpessoal, iniciativa, senso de organização, capacidade de liderança. 
Atualidades referentes ao município de Santa Luzia e ao Estado do Maranhão. Geografia e história do município de Santa Luzia. 
 

Agente Administrativo - Conhecimentos Básicos de Administração (conceito, campo de aplicação, características básicas das 
organizações, natureza, finalidade). Processo Organizacional (planejamento, coordenação, direção, organização e controle). 
Comportamento Organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal). Gestão de 
Pessoas.  Administração de Materiais e Patrimônio. Serviço de Arquivo: Tipos de Arquivos, Acessórios do Arquivo, Fases, Técnicas, 
Sistemas e Métodos de arquivamento. Protocolo: Recepção, Classificação, Registro e Distribuição de documentos.  Noções sobre 
Construção e Interpretação de Organogramas, Fluxogramas, Tabelas e Gráficos Estatísticos. Comunicação Oficial: Elaboração de 
Documentos Oficiais (relatório, ofício, memorando, carta, ata, despachos, portaria, ordem de serviço, requerimento). Administração 
Pública: art. 37 da Constituição Federal. Servidores Públicos: arts. 39 a 41 da Constituição Federal. Noções sobre Licitações e 
Contratos Administrativos (Leis 8.666/1993 e 10.520/2002): Conceitos, Princípios, Modalidades, Tipos, Fases, Revogação e Anulação, 
Dispensa e Inexigibilidade, Contratos Administrativos. Ética no Serviço Público. Atualidades referentes ao Município de Santa Luzia e 
ao Estado do Maranhão e ao Brasil. 
 

Técnico Agrícola - Fruticultura, métodos de propagação, cultura de mamoeiro, cultura do coqueiro, cultura de mangueira e cultura do 
cajueiro; Olericultura, cultura do tomateiro, cultura da alface e cultura do pimentão; Culturas anuais, cultura do arroz, cultura do feijão, 
cultura da soja, cultura do algodão, pragas e doenças das culturas; principais espécies florestais. 
 

Técnico de Enfermagem - Código de ética profissional. Demais leis que regulamentam o exercício profissional. Clínica médica 
cirúrgica. Enfermagem em obstetrícia e pediatria. Saúde Pública. Noções básicas de anatomia humana. Patologia: sinais, sintomas e 
conceito. Fármaco: conceitos e tipos; administração dos medicamentos. Higiene e saúde. Curativos: conceitos, objetivos, tipos e 
técnicas. Esterilização: Objetivos, métodos e procedimentos específicos. Aplicação de injeção. Conhecimentos sobre vacinas. 
Conhecimentos sobre prontuários e papeletas médicas. Noções sobre uso inadequado de medicamentos: erros técnicos. Urgência e 
emergência. Centro cirúrgico e de material: principais elementos e procedimentos. Unidade de tratamento Intensivo: principais 
elementos e procedimentos. 
 

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

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

Topógrafo - Topografia: Conceitos e aspectos. Orientação. Relações entre rumos e azimute. Métodos de Levantamento Topográfico: 
irradiação, Interseção, Ordenadas e Caminhamento. Desenho Topográfico. Escalas. Cálculo de Área: unidades de medidas agrárias, 
Métodos Gráficos, Métodos Analíticos e Métodos Mecânicos. Altimetria: Diferença de Nível, Cotas e Atitudes, Declividade. Tipos de 
Nivelamento: Barométrico, Taqueométrico, Trigonométrico e Geométrico. Perfil Longitudinal, Estaqueamento, Nivelamento de Perfil, 
Escalas de Perfil, Rampas e traçados de Greide, Interpolação. Curvas de Nível: Características. Geodésia: Conceitos e aspectos, 
Elementos Geográficos, Geóide e Elipsóide, Coordenadas Geodésicas e Geográficas, Uso dos Raios da Terra, Altitudes e 
Geométricas e Ortométricas. Sistema de Coordenadas UTM, Características do Sistema, Transporte de Coordenada Plana e 
Convergência Meridiana. Lei nº 014/92 – Código de Posturas do Município. Projeto de Lei nº 304/2006. Plano Diretor Participativo do 
Município. 
 
 
NÍVEL MÉDIO: Professor N E 1 – Educação Infantil e Ensino Fundamental 1ª a 4ª série (1º ao 5º ano) 

 

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais. Textualidade: coesão e coerência. A 
Intertextualidade na produção de textos. Tipologia textual. Variação Lingüística: emprego da linguagem formal e da informal. Aspectos 
morfossintáticos da língua: emprego das classes de palavras, sintaxe do período, sintaxe das relações, concordância nominal e 
verbal, regência nominal e verbal, ocorrência de crase. A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que 
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação gráfica.  
Matemática – Raciocínio Lógico – Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; Situações- 
Problema). Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; 
problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e 
grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem e juros simples; 
Sistemas de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Equações e Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º 
Grau. Equações do 2° grau: Conceito, resolução e raí zes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, 
Combinações e Permutações Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de Probabilidades; 
Dependência de Eventos. Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus conceitos, propriedades e adição de termos. 
Geometria Euclidiana Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Teorema de Tales; 
Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de figuras planas poligonais e circulares. Geometria 
Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos principais Sólidos Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de 
Frequências e Gráficos. 
Fundamentos da Educação – Paradigmas Educacionais. A Função Social da Escola. O Projeto Político-Pedagógico da Escola. A 
Sala de Aula e a Prática Pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: Concepção de Criança, Educar e Cuidar, Perfil Profissional do 
Professor, Objetivos Gerais da Educação Infantil, Instituição de Educação Infantil/Projeto Educativo. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental. Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. 
Formação e Valorização do Professor. Educação Inclusiva/Educação Especial. Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica 
da Educação Brasileira.  

 
Conhecimentos Específicos  

 

Professor N E 1 – Educação Infantil e Ensino Fundamenta l 1ª a 4ª série (1º ao 5º ano) –  Formação Pessoal e Social da Criança: 
Construção da Identidade e Autonomia. A Música na Educação Infantil: Comunicação e Expressão por meio da Linguagem Musical. O 
Trabalho com as Artes Visuais na Educação Infantil: O fazer artístico e apreciação em Artes Visuais. Planejamento e Avaliação em 
Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Os Recursos Didáticos e sua utilização na Educação Infantil e nas 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Língua Portuguesa : A ortografia e a produção textual. Leitura e interpretação de textos. 
Organização da frase e sua pontuação. Figuras de linguagem. Concordância nominal e verbal, a partir das variantes lingüísticas. 
Variações lingüísticas: dialetos e registros. Comunicação verbal e não-verbal. A intertextualidade. O texto informativo e o texto 
literário. Metodologia do ensino da Língua Portuguesa. Matemática : Localização, espaço e formas; Números naturais; Sistema de 
numeração decimal; Operações fundamentais, problemas; Frações: conceito, propriedades e operações; Principais unidades de 
medidas e sua utilização no contexto social; Noções de Estatística: médias, distribuição de freqüências e gráficos. Metodologia do 
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ensino da Matemática. História : Construção da identidade nacional. Organização social e política do Brasil. O conhecimento histórico: 
características e importância social. O expansionismo Português. Lutas e conquistas políticas brasileiras nos diversos períodos 
históricos. Metodologia do ensino da História. Geografia : O papel do trabalho na transformação da natureza. Os espaços urbano e 
rural no Brasil. A tecnologia e as paisagens urbanas e rurais. A cartografia como instrumento na aproximação dos lugares. Pluralidade 
cultural: povos e etnias. Conservação do meio ambiente. O espaço geográfico brasileiro e maranhense: localização, situação, 
relevo,solo, clima, vegetação e hidrografia. Atividades produtivas: agropecuária, agroindústria, industrialização, urbanização e 
prestação de serviços. Metodologia do ensino da Geografia. Ciências : Terra: O lugar da vida. Recursos da litosfera. Os Seres 
Vivos.Troca de energia entre os seres vivos: Os Seres Produtores, Os Seres Consumidores e As Cadeias Alimentares. Os Seres 
Vivos e o Ambiente. Relações entre os Seres Vivos. Diversidades de Vida e de Ambientes. O Ar e a Água. Lixo e Reciclagem. Corpo 
Humano: Músculos, Ossos e Articulações e Envoltório Especial: a pele. Aparelhos e Sistema do Nosso Corpo: Aparelho Digestivo, 
Aparelho Respiratório, Aparelho Circulatório, Aparelho Urinário. Sistema Nervoso. Órgãos dos Sentidos. Alimentos, Distribuição, 
Preparação e Conservação. Metodologia. 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Auxiliar de Consultório Dent ário, Auxiliar de Laboratório 
  

Conhecimentos Gerais  
 

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais; As relações de sentido: os elementos coesivos / 
argumentativos; Gêneros textuais; A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que 
afeta diretamente as possibilidades de sentido; A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade; Ortografia. Emprego das Classes de Palavras. 
Matemática – Raciocínio Lógico – Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; Situações- 
Problema). Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; 
problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e 
grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem e juros simples; 
Sistemas de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e 
Frações Algébricas. Equações e Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Equações do 2° Grau:  Conceito, 
resolução e raízes. Geometria Euclidiana Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; 
Teorema de Tales; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de figuras planas poligonais e 
circulares. Geometria Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos principais Sólidos Geométricos. Noções de Estatística: Médias, 
Distribuição de Freqüências e Gráficos. 
 
 

Conhecimentos Específicos  
 

Auxiliar de Consultório Dentário - A importância e as vantagens do pessoal auxiliar em odontologia e do trabalho em equipe de 
saúde bucal. Requisitos do Auxiliar de Consultório Dentário para o exercício profissional no serviço público: trabalho em equipe, 
profissionalismo, qualidade e excelência de resultados. Ética profissional nas equipes de saúde bucal. Relações humanas. Medidas 
universais de biossegurança. Noções básicas de odontologia de promoção de saúde: prevenção de cárie, doença periodontal, má 
oclusão, câncer bucal. O Auxiliar de Consultório Dentário nos programas educativos de promoção de saúde bucal. Prevenção das 
doenças ocupacionais na prática odontológica. Procedimentos de desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados, 
sob a supervisão do Cirurgião-Dentista. 
 

Auxiliar de Laboratório - Fundamentos básicos de química: Elementos, átomos, compostos e ligações químicas. Nomenclatura dos 
compostos químicos inorgânicos e orgânicos. Misturas e soluções. Esterilização e descontaminação. Noções básicas sobre biologia e 
microrganismos. Aparelhagem comum e técnicas básicas de laboratório. Noções de segurança em laboratório. Limpeza de material 
em laboratório de análise clínica. Limpeza do laboratório de análise clínica. 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Auxiliar Eletricista, Auxil iar Mecânico – Máquina Leve, Auxiliar Operacional d e 
Serviços Diversos/AOSD, Tratorista, Vigia. 
  

Conhecimentos Gerais  
 

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais; As relações de sentido: os elementos coesivos / 
argumentativos; Gêneros textuais; A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que 
afeta diretamente as possibilidades de sentido; A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade; Ortografia. 
Matemática – Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Situações-Problema). Sistema de 
Numeração Decimal. Números Naturais: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo 
Comum; problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas. Sistemas de Medidas decimais e não decimais. 
Sistema monetário. Noções de Geometria: Conceitos primitivos, Ângulos, Triângulos, Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Áreas 
de figuras planas. Volumes dos principais sólidos. 
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Conhecimentos Específicos  
 

Auxiliar Eletricista - Noções básicas sobre eletricidade e eletromagnetismo. Noções sobre medidas elétricas: corrente, tensão e 
resistência. Noções sobre associação de resistores: circuitos em série, paralelo e misto. Noções básicas sobre resistividade: 
condutores, isolantes e resistores. Noções sobre potência elétrica e circuitos trifásicos. Noções sobre instalações elétricas: circuitos de 
alimentação e dimensionamento dos condutores. Quadros gerais e de distribuição. Chaves. Resistência de terra. Aterramento. 
Lâmpadas e luminárias. Noções sobre: iluminação incandescente e fluorescente, interruptores e ignitores. Iluminação externa e de 
vias públicas. Equipamentos de segurança. Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe e atendimento ao público. Noções sobre 
geografia, história e organização político-administrativa do município de Santa Luzia. 
 

Auxilia Mecânico – Máquina Leve - Conhecimentos básicos das técnicas de lubrificação de veículos automotores. Uso e cuidados 
com ferramentas, máquinas e equipamentos. Conhecimentos básicos sobre manutenção de máquinas, abastecimento, lubrificação e 
emprego de graxas. Noções básicas sobre: sistemas de freios - conserto, troca, recuperação; sistemas de suspensão - conserto, 
troca, recuperação; sistema elétrico - conserto, troca, recuperação. Conhecimentos básicos sobre: sistema de injeção eletrônica; 
sistema de ventilação, ar condicionado e portas elétricas; sistemas de arrefecimento - conserto, troca, recuperação; defeitos do motor. 
Noções sobre procedimentos corretos para economizar combustível; cuidados necessários para conservar os veículos em boas 
condições mecânicas. Noções de segurança no trabalho. Proteção contra acidentes de trabalho e choques elétricos. Relacionamento 
interpessoal. Trabalho em equipe. Ética no serviço público. Comportamento profissional: qualidade no atendimento, comunicabilidade, 
apresentação, interesse, atenção, eficiência, tolerância, discrição, objetividade, liderança. 
 

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos / AOSD - Noções de Organização, Higiene, Saúde. Noções sobre Segurança Individual, 
Coletiva e de Instalações. Proteção contra Acidentes de Trabalho e Choques Elétricos. Identificação e uso de Ferramentas e 
Instrumentos relacionados às atividades do Cargo. Relações Humanas. Trabalho em Equipe. Relacionamento Interpessoal. 
Comportamento Profissional: Atitudes no serviço, Qualidade no atendimento ao público, Comunicabilidade, Apresentação, Atenção, 
Cortesia, Interesse, Presteza, Eficiência, Tolerância, Discrição, Conduta, Objetividade e Comportamento frente a situações-problema. 
Noções sobre Direitos e Garantias Fundamentais (art.5º da Constituição Federal de 1988). Noções de Higiene e Limpeza no local de 
trabalho. Procedimentos Básicos para higienização e arrumação do local de trabalho. Procedimentos Básicos para realização de 
serviços de: Cozinha, Copa, Jardinagem, Serviços de coleta e entrega de correspondências e Atividades auxiliares gerais. Limpeza e 
Conservação de Instalações Públicas e Faxina em geral. Procedimentos Básicos referentes à movimentação de móveis, 
equipamentos e materiais. Procedimentos referentes à manutenção simples de máquinas, equipamentos e ferramentas. Ética no 
Serviço Público. Noções sobre Geografia, História e Organização Político-Administrativa do Município de Santa Luzia -MA.  
 

Tratorista - Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; 
Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica e manutenção básica das máquinas e seus 
implementos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos; Instrumentos e Controle. Implementos diversos. Procedimento de 
operações. 
 

Vigia - Controle e orientação da circulação de pessoas nas dependências da repartição municipal em que trabalha. Recebimento, 
controle e distribuição de correspondências e encomendas. Noções básicas de combate a incêndio (classes de incêndio, agentes 
extintores, métodos de extinção) e utilização dos equipamentos de proteção contra incêndios. Noções de primeiros socorros. 
Noções de higiene e segurança individual, coletiva e de instalações. Proteção contra acidentes de trabalho e choques elétricos. 
Relações Humanas. Trabalho em equipe. Relacionamento interpessoal. Comportamento profissional: atitudes no serviço, qualidade 
no atendimento ao público, comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição, 
conduta, objetividade e comportamento frente a situações-problema. Noções de cidadania. Zelo e Guarda do Patrimônio Municipal.  
Ética no serviço público. Noções sobre direitos e garantias fundamentais (art. 5º da Constituição Federal de 1988). Atualidades 
referentes ao Município de Santa Luzia e ao Estado do Maranhão. Noções sobre geografia, história e organização político-
administrativa do Município de Santa Luzia. 
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 ANEXO V 

REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO DIFERENCIADO OU COMPR OVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE QUE SE DECLARA PORTADOR 

 

REQUERIMENTO 

À Coordenação de Concurso Público, 

_______________________________________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no Concurso 

Público da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-MA, Inscrição n.º __________, residente no(a) _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________,n.º _______, bairro 

_________________________________ cidade _______________________________________________________, fones (____) 

_____________________________________, requer: 

 

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

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

 

 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

 

________________, ________ de ______________ de ________. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

RG: ____________________________ 

CPF: ___________________________ 

 
Nº Fls.: ________ 
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ANEXO VI 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

 
 
 

CAPA DE RECURSO 

 
SOLICITAÇÃO 
 
À Comissão Organizadora. 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome: ________________________________________________________________________________________  
Número de Inscrição: ____________________________________________________________________________  
CPF: ___________________________ 
 
Inscrito para o cargo de __________________________________________________, no Concurso Público para Provimento de 
Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-MA, solicito, conforme especificações inclusas 
(assinalar e preencher, conforme o caso): 

[    ] revisão do indeferimento de inscrição 

[    ] revisão do Gabarito Oficial e/ou formulação de questões da Prova de 

       Conhecimentos 

[    ] revisão da convocação para Avaliação de Títulos, Avaliação Psicológica, Teste de Aptidão Física ou Prova Prática; 

[    ] revisão da classificação no Concurso Público, indicada no Resultado Final 

[    ] ______________________________________________________________ 

 
_________________________, _____ de ____________ de ________. 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
INSTRUÇÕES 
O candidato deverá: 
• Datilografar ou digitar o recurso e entregá-lo de acordo com as especificações estabelecidas neste Edital. 
• Usar formulário de recurso individual para cada questão e apenas uma capa. 
• Identificar-se apenas nesta capa. 
• Apresentar argumentação lógica e consistente. 
Atenção!  O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 

Código (para uso da FSADU): 
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FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
ALEGAÇÃO / JUSTIFICATIVA 

 
 

Código (para uso da FSADU): 
 
 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA 
CNPJ 06.191.001/0001- 47 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO / SANTA LUZIA - MA nº. 0 01/2010, de 13/09/2010. 
 

 

Fls. 37 

ANEXO VII 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR N 1  “A” ENSINO FUNDAMENTAL 

5ª A 8ª SÉRIE (6º AO 9º ANO) 
 

Item Discriminação Valor 
Unitário 

Pontuação 
Máxima Observação 

1 Formação Continuada 8,0  

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

1.2. Curso de Especialização na área de educação (mínimo de 
360 horas). 

1,8 1,8 � Até 01 curso. 

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

1.4. Curso de atualização na área de educação (mínimo de 20 
horas). 

0,5 1,5 � Até 03 cursos. 

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

2 Experiência Profissional 12,0  

2.1. Experiência exercida no magistério da Educação Básica na 
função de docente. 

0,5 12,0 

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

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

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

a carga horária mínima ou máxima. 
3. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, períodos ou frações de tempo inferiores a 01 (um) mês somente serão 

considerados se superiores a 14 (catorze) dias 
4. FORMAÇÃO CONTINUADA:  pode ser comprovada através de cópia do diploma, certificado ou declaração, onde deve constar 

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

5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:  pode ser comprovada mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos: 
 5.1. Carteira de Trabalho (páginas de identificação do trabalhador e de registro do contrato de trabalho) acompanhada de cópia 

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

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

contracheque, etc.; ou 
 5.4. Declaração de instituição privada, com firma reconhecida de quem a estiver assinando, acompanhada de cópia do último 

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

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

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR N E 1 “A” - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL 1ª A 4ª SÉRIE (1º AO 5º ANO) 

 

Item Discriminação Valor 
Unitário 

Pontuação 
Máxima Observação 

1 Formação Continuada 8,0  

1.1. Curso de Especialização na área de educação (mínimo de 
360 horas). 

2,5 2,5 � Até 01 curso. 

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

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

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

2 Experiência Profissional 12,0  

2.1. Experiência exercida no magistério da Educação Básica 
na função de docente. 

0,5 12,0 

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

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

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

a carga horária mínima ou máxima. 
3. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, períodos ou frações de tempo inferiores a 01 (um) mês somente serão 

considerados se superiores a 14 (catorze) dias 
4. FORMAÇÃO CONTINUADA:  pode ser comprovada através de cópia do diploma, certificado ou declaração, onde deve constar 

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

5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:  pode ser comprovada mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos: 
 5.1. Carteira de Trabalho (páginas de identificação do trabalhador e de registro do contrato de trabalho) acompanhada de cópia 

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

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

contracheque, etc.; ou 
 5.4. Declaração de instituição privada, com firma reconhecida de quem a estiver assinando, acompanhada de cópia do último 

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

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

RELAÇÃO DE POVOADOS POR PÓLO 
 
PÓLO II 

Centro do Dete, Cetro dos Moedas, Igarapé do Índio 

PÓLO III 

Centro do Fogoió, Dioclécio, Piaba do Birro 

PÓLO IV 

Aldeia dos Vianas, Bela Vista, Bom Sossego, São José do Amâncio 

PÓLO V 

Barraca Cercada, Boa Esperança, Duas Barracas, Olho D. dos Genésio, Rio Grandense, Sumaúma 

PÓLO VI 

Cajueiro I, Cantinho, Cent. do Chico Ramos, Centro do Anselmo, Centro do Sudário, Igarapé das Lages, Santa Rosa, São João da Mata 

PÓLO VII 

Cocalinho II, Moriá 

PÓLO VIII 

Bolero, Centro do Adão, Centro do Hermógenes, Sentada, Taboca dos Cravos, Tamburil 

PÓLO IX 

Aldeia II, Baixão do Pedão, Campo Grande, Carimbó, Centro do Chico Zarias, Centro do Flor, Cigana Albina, Granito, Santo Ant. da Boiada, São 
João do Caetano, Vila Cajú 

PÓLO X 

Boa Esperança do Eurico, Chapadinha , Lagoa do Capim, Maravilha, Novo Horizonte, Ponta do Aterro, Serra Divisão, Sitio Novo, Triângulo 

PÓLO XI 

Brejo do Meio, Cacique I, Entrada da Arara, Fazenda Promasa, Igarapé de Areia, Ladeira Branca, Novo Castelo, Planalto R. Cacique, Santa Helena, 
Santo Onofre, Vila Vidal 

PÓLO XII 

Água Limpa II, Água Preta, Baixão, Brejo dos Caboclos, Brejo Grande (V. do Incra II), Cachorro Preto, Centro do Silvestre 

Centro dos Vieiras, Chupeiro, Faz. Monte Azul ( Caldeirão), Imbaúba Ferrada, Policarpo 

PÓLO XIII 

Alto da Cruz Cacique, Baixão do Açude, Boa Vista II, Brejo Parional, Fazenda Cacique, Fazenda Maratá, Ferro Velho 

PÓLO XIV 

Aldeia Barro Branco, Aldeia Cajá, Aldeia Cajueiro, Aldeia Cocalinho I, Aldeia Cocalinho II, Aldeia Crioly, Aldeia Lago Branco, Aldeia Sapucaia , Aldeia 
Toary, Arrastão do Jucá I, Arrastão do Jucá II, Arrastão do Jucá III, Arrastão do Seringal I, Arrastão do Seringal II, Chap. Ser. II (Vil. Incr), Chapada 
do Joaquizão Seringal, Chapada Santa Inácia, Chapada Seringal II, Faísa, Vila Alto Brasil, Vila Izabel/ Acite, Vila União 

PÓLO XV 

Água Boa II, Alto Parional, Araparí, Baixão da Alegria, Baixão da Farinheira (Flechal), Barraca da Anta, Barro Vermelho, Boa Esperança II, Brejo do 
Ananás, Brejo do Gonzaga, Brejo do Morcego, Brejo do Piauí, Burdão, Cajueiro II, Caldeireiro, Campinho, Centro do Elias, Centro do Zé Profilo, 
Curral de Areia (Flechal), Demora, Frechal, Jurema, Juruparana, Lagoa do Genipapo, Limão II, Piçarreira , Retiro da Flechal, Sede da Frechal, 
Vazante Grande, Vila Betânia, Vila do Vasco, Vila Eliete, Vila Santo Antonio II, Vila São Felix 
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ANEXO X 
MODELO DE ATESTADO DE SAÚDE 

 
 
 
 
 
 
Atesto que o (a) Sr. (a) ______________________________ sexo feminino (  ), sexo masculino (   ), portador (a) da Carteira de 

Identidade nº _________, encontra-se, no momento do presente Exame Médico, em perfeitas condições físicas para realizar a prova 

de Aptidão Física, citada do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO/ SANTA LUZIA nº. 001/2010, de 13/09/2010 do Concurso Público 

para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Santa Luzia-MA. 

 
 
 
 
 
 

___________________________, __________ de ___________________________ de  2010. 


