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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Pindoretama 

EDITAL DE ABERTURA E REGULAMENTO GERAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL INGA/PMP No. 001/2010 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA, tendo em vista o disposto na Lei No.  362, de 16 de 
Setembro de 2010, publicada no DOM/CE em 29/09/2010, torna público, para conhecimento dos 
interessados, a realização de Concurso Público para Provimento de 405(Quatrocentos e Cinco) Cargos 
Efetivos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Pindoretama, mediante as normas e condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E INFORMAÇÕES GERAIS: 
1.1. O presente Concurso Público será regido por este Edital e seu planejamento e execução está sob a 
responsabilidade do Instituto Nacional de Gestão Avançada – INGA, sob a supervisão da Comissão Especial 
do Concurso Público, instituída para este fim. 
 
1.2. Fica neste ato, delegada competência ao Instituto Nacional de Gestão Avançada – INGA, para fazer 
cumprir as normas deste edital, e complementá-las quando necessário. 
 
1.3. Endereço da Prefeitura Municipal de Pindoretama : Rua Juvenal Gondim, 221 Bairro Centro– CEP 
62.860-0000 – Pindoretama - Ceará. 
 
1.4. Endereços do INGA: 
a) Endereço: Rua Alberto Feitosa Lima, 91 Bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, Fortaleza - Ceará – CEP 
60810-018; 
b) Endereço na Internet (site): www.ingagestao.org.br 
c) Endereço de correio eletrônico (e-mail): sac@ingagestao.org.br 
d) Telefones (85) 3032-5600 e 3032-5300 Fax: (85) 4062-0755 Ramal 2887. 
e) Posto de Inscrição Presencial: Auditório da Secretaria Municipal de Educação – Avenida Capitão Nogueira, 
1184 - Pindoretama - Ceará. 
 
1.5. As inscrições ocorrerão no período de 22 de Novembro a 10 de Dezembro de 2010, e o  atendimento 
aos candidatos será feito exclusivamente no horário de 9 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. 
  
1.6.  QUADRO I – DOS CÓDIGOS, CARGOS, CARGA HORÁRIA, VAGAS, E REMUNERAÇÃO. 
 
CÓDIGO CARGO CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS  VENCIMENTO 
BASE 

Em R$ 
001 AGENTE ADMINISTRATIVO 40 33 510,00
002 AGENTE ADMINISTRATIVO (P.N.E.) 40 02 510,00
003 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 10 510,00
004 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 40 06 510,00
005 AGENTE DE TRANSITO 40 10 510,00
006 ASSISTENTE SOCIAL 30 03 1.490,26
007 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40 10 510,00
008 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 40 02 510,00
009 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 40 08 510,00
010 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 52 510,00
011 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (P.N.E.) 40 03 

510,00
012 CIRURGIÃO DENTISTA – PSF 40 08 1.700,00
013 DIGITADOR 40 06 531,70
014 EDUCADOR FÍSICO 40 01 1.135,72
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015 ELETRICISTA 40 02 510,00
016 ENCANADOR 40 05 510,00
017 ENFERMEIRO – PSF 40 08 1.700,00
018 ENFERMEIRO PLANTONISTA Plantão de 

12 horas 
05 Plantão dias úteis (2ª 

a 6ª feira) R$150,00. 
Sábados, Domingos e 

Feriados R$ 200,00
019 FARMACÉUTICO 40 01 1.500,00
020 FISIOTERAPEUTA 30 02 1.700,00
021 FONOAUDIÓLOGO 30 02 1.300,00
022 GARI 40 09 510,00
023 GARI  (P.N.E.) 40 01 510,00
024 GUARDA MUNICIPAL 40 20 510,00
025 LEITURISTA DE HIDROMETRO 40 05 510,00
026 MÉDICO – PSF 40 08 4.000,00
027 MÉDICO CARDIOLOGISTA 20 01 2.000,00
028 MÉDICO GENERALISTA 40 03 4.000,00
029 MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 20 01 2.000,00
030 MÉDICO NEUROLOGISTA 20 01 2.000,00
031 MÉDICO OTORRINO 20 01 2.000,00
032 MÉDICO PEDIATRA 20 02 2.000,00
033 MÉDICO PLANTONISTA Plantão de 

12 horas 
 
 
 
 

10 

Plantão dias úteis (2ª 
a 6ª feira) R$ 

500,00. Sábados, 
Domingos e Feriados 

R$ 580,00
034 MÉDICO RADIOLOGISTA 20 01 1.490,26
035 MÉDICO TRAUMATOLOGISTA 20 01 2.000,00
036 MÉDICO VETERINÁRIO 40 01 1.490,26
037 MERENDEIRA 40 04 510,00
038 MOTORISTA “B” 40 07 510,00
039 MOTORISTA “D” 40 09 621,68
040 NUTRICIONISTA 40 02 1.300,00
041 OPERADOR DE  E.T.A. 40 05 510,00
042 PROFESSOR DE BRAILE 40 01 1.135,72
043 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 40 05 1.135,72
044 PROFESSOR DE ENSINO BASICO – P.E.J.A. 20 06 567,86
045 PROFESSOR DE INGLES 40 04 1.135,72
046 PROFESSOR DE LIBRA 40 01 1.135,72
047 PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS 
(GEOGRAFIA) 

 
 

20 

 
 

02 567,86
048 PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS (HISTÓRIA) 
 

20 
 

02 567,86
049 PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS 
(MATEMÁTICA) 

 
 

20 

 
 

02 567,86
050 PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS 
(PORTUGUÊS)  

 
 

20 

 
 

02 567,86
051 PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS (CIÊNCIAS 
NATURAIS) 

 
 

20 

 
 

01 567,86
052 PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO   
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FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS (ARTES) 20 01 567,86
053 PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS 
(GEOGRAFIA) 

 
 

40 

 
 

02 1.135,72
054 PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS (HISTÓRIA) 
 

40 
 

02 1.135,72
055 PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS 
(MATEMÁTICA) 

 
 

40 

 
 

03 1.135,72
056 PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS 
(PORTUGUÊS)  

 
 

40 

 
 

04 1.135,72
057 PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS (CIÊNCIAS 
NATURAIS) 

 
 

40 

 
 

03 1.135,72
058 PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS (ARTES) 
 

40 
 

01 1.135,72
059 PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES INICIAIS 
 

20 
 

15 567,86
060 PROFESSOR ENSINO BÁSICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES INICIAIS 
 

40 
 

23 1.135,72
061 PROFESSOR ENSINO BÁSICO - EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL/SÉRIES INICIAIS (P.N.E.) 
 
 

40 

 
 

02 
1.135,72

062 PROFESSOR ENSINO BÁSICO - EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
20 

 
19 567,86

063 PROFESSOR ENSINO BÁSICO - EDUCAÇÃO 
INFANTIL (P.N.E.) 

 
20 

 
1 567,86

064 PROFESSOR ENSINO BÁSICO - EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
40 

 
08 1.135,72

065 PSICÓLOGO 40 03 1.300,00
066 PSICOPEDAGOGO 20 02 567,86
067 TECNICO DE ENFERMAGEM 40 04 510,00
068 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 20 01 558,00
069 VIGIA 40 14 510,00

TOTAL DE VAGAS 405 
 
  
 
1.7 - QUADRO II – DOS CARGOS, HABILITAÇÃO ESCOLAR E/OU PROFISSIONAL E TAXAS DE 
INSCRIÇÃO. 
 

CARGO HABILITAÇÃO EXIGIDA TAXA R$ 
AGENTE ADMINISTRATIVO Ensino Médio Completo. 70,00 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Ensino Fundamental Completo. 50,00 
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS Ensino Fundamental Completo. 50,00 
AGENTE DE TRANSITO Ensino Médio Completo. 70,00 
ASSISTENTE SOCIAL Graduação em Serviço Social e 

registro no Conselho Profissional. 
 

110,00 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM Ensino Fundamental Completo, Curso 

Específico e registro no COREN. 
50,00 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO Ensino Médio Completo com Curso 
Específico. 

70,00 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL Ensino Fundamental Completo e 50,00 
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Curso Específico. 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Ensino Fundamental Incompleto. 30,00 
CIRURGIÃO DENTISTA – PSF Graduação em Odontologia e registro 

no Conselho Profissional. 
 

110,00 
DIGITADOR Curso Médio Completo. 70,00 
EDUCADOR FÍSICO Graduação em Educação Física e 

registro no Conselho Profissional. 
110,00 

ELETRICISTA Ensino Fundamental Incompleto. 30,00 
ENCANADOR Ensino Fundamental Incompleto. 30,00 
ENFERMEIRO – PSF Graduação em Enfermagem e 

registro no Conselho Profissional. 
 

110,00 
ENFERMEIRO PLANTONISTA Graduação em Enfermagem e 

registro no Conselho Profissional. 
 

110,00 
FARMACÊUTICO Graduação em Farmácia e registro no 

Conselho Profissional. 
 

110,00 
FISIOTERAPEUTA Graduação em Fisioterapia e registro 

no Conselho Profissional. 
 

110,00 
FONOAUDIÓLOGO Graduação em Fonoaudiologia e 

registro no Conselho Profissional. 
 

110,00 
GARI Ensino Fundamental Incompleto. 30,00 
GUARDA MUNICIPAL Ensino Médio Completo. 70,00 
LEITURISTA DE HIDROMETRO Ensino Fundamental Completo. 50,00 
MÉDICO – PSF Graduação em Medicina e registro no 

Conselho Profissional. 
 

110,00 
MÉDICO CARDIOLOGISTA Graduação em Medicina, 

Especialização ou equivalente na 
área, e registro no Conselho 
Profissional. 

 
 
 

110,00 
MÉDICO GENERALISTA Graduação em Medicina e registro no 

Conselho Profissional. 
 

110,00 
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA Graduação em Medicina, 

Especialização ou equivalente na 
área, e registro no Conselho 
Profissional. 

 
 
 

110,00 
MÉDICO NEUROLOGISTA Graduação em Medicina, 

Especialização ou equivalente na 
área, e registro no Conselho 
Profissional. 

 
 
 

110,00 
MÉDICO OTORRINO Graduação em Medicina, 

Especialização ou equivalente na 
área, e registro no Conselho 
Profissional. 

 
 
 

110,00 
MÉDICO PEDIATRA Graduação em Medicina, 

Especialização ou equivalente na 
área, e registro no Conselho 
Profissional. 

 
 
 

110,00 
MÉDICO PLANTONISTA Graduação em Medicina e registro no 

Conselho Profissional. 
 

110,00 
MÉDICO RADIOLOGISTA Graduação em Medicina, 

Especialização ou equivalente na 
área, e registro no Conselho 
Profissional. 

 
 
 

110,00 
MÉDICO TRAUMATOLOGISTA Graduação em Medicina, 

Especialização ou equivalente na 
área, e registro no Conselho 
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Profissional. 110,00 
MÉDICO VETERINÁRIO Graduação em Medicina Veterinária e 

registro no Conselho Profissional. 
 

110,00 
MERENDEIRA Ensino Fundamental Incompleto. 30,00 
MOTORISTA “B” Ensino Fundamental Incompleto e 

CNH categoria “B”. 
 

30,00 
MOTORISTA “D” Ensino Fundamental Incompleto e 

CNH categoria “D”. 
 

30,00 
NUTRICIONISTA Graduação em Nutrição e registro no 

Conselho Profissional. 
 

110,00 
OPERADOR DE E.T.A. Ensino Médio Completo com curso 

técnico em Química e registro no 
Conselho Profissional. 

70,00 

PROFESSOR DE BRAILE Licenciatura plena e conhecimento 
avançado na área.  

 
110,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciatura ou equivalente em 
Educação Física e registro no 
Conselho Profissional. 

 
 

110,00 
PROFESSOR DE ENSINO BASICO – P.E.J.A. Licenciatura ou equivalente em 

pedagogia. 
110,00 

PROFESSOR DE INGLES Licenciatura ou equivalente em 
pedagogia, com habilitação 
específica. 

110,00 

PROFESSOR DE LIBRA Licenciatura ou equivalente em 
pedagogia, com habilitação 
específica. 

 
 

110,00 
PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS 
(GEOGRAFIA) 

Licenciatura específica em geografia 
ou equivalente. 

 
 

110,00 
PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS 
(HISTÓRIA) 

Licenciatura específica em história ou 
equivalente. 

 
 

110,00 
PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS 
(MATEMÁTICA) 

Licenciatura específica em 
matemática ou equivalente 

 
 

110,00 
PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS 
(PORTUGUÊS)  

Licenciatura específica em português 
ou equivalente. 

 
 

110,00 
PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS (CIÊNCIAS 
NATURAIS) 

Licenciatura específica em ciências 
ou equivalente. 

 
 

110,00 
PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL/SÉRIES FINAIS (ARTES) 

Licenciatura específica em artes ou 
equivalente. 

 
110,00 

PROFESSOR ENSINO BASICO - EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL/SÉRIES INICIAIS 

Licenciatura ou equivalente em 
pedagogia, com habilitação 
específica. 

 
 

110,00 
PROFESSOR ENSINO BÁSICO - EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Licenciatura em pedagogia ou 
habilitação específica equivalente. 

 
110,00 

PSICÓLOGO Graduação em Psicologia e registro 
no Conselho Profissional. 

 
110,00 

PSICOPEDAGOGO Graduação em pedagogia com 
habilitação em Psicopedagogia ou 
equivalente. 

 
 

110,00 
TECNICO DE ENFERMAGEM Ensino Médio Completo e Curso 

Técnico Específico, com registro no 
 

70,00 



                                            
 
 

Edital de Abertura – Concurso Público Prefeitura de Pindoretama - CE      - Disponibilizado em 18/11/2010  -      Página 6 de 30 
 

Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Pindoretama 

COREN 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA Ensino Médio Completo e Curso 

Técnico Específico. 
 

70,00 
VIGIA Ensino Fundamental Incompleto. 30,00 
 
 
2. DOS CARGOS: 
2.1. A indicação dos cargos, carga horária, vagas e remuneração estão dispostos no Quadro I neste 
documento. 
2.2. As habilitações escolares e/ou profissionais e valores das taxas de inscrição, estão dispostos no Quadro 
II neste documento. 
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 nos 
órgãos/setores da Prefeitura Municipal de Pindoretama, em todo o Território Municipal, para os quais se 
destinam as vagas oferecidas, sendo observados os princípios da conveniência e necessidade. 
2.5. A jornada de trabalho, que poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, de acordo com a 
conveniência e necessidade do respectivo órgão/setor da Prefeitura Municipal de Pindoretama onde o 
candidato for lotado, ressalvadas as particularidades de cada cargo. 
 
3. DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 
3.1. São destinados 5%(cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo/área/especialidade, às pessoas 
portadoras de necessidades especiais, amparadas pela Constituição Federal, Artigo 37, Inciso VIII, conforme 
indicado no Quadro I do presente Edital, certificando-se, para tanto, que atendem às exigências deste 
instrumento. 
3.2. Consideram-se pessoas portadoras de necessidades especiais, aquelas que se enquadrarem nas 
categorias discriminadas no artigo 4º., do Decreto Federal Nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1988. 
3.3. Para fins de provimento dos cargos reservados aos portadores de necessidades especiais classificados 
nesse Concurso e nos termos deste Edital, será nomeado um portador de necessidades especiais – PNE 
proporcionalmente a cada candidato aprovado nas vagas gerais, conforme o percentual de 5% estabelecido 
neste Edital. 
3.4. Para concorrer às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, o candidato deverá 
declarar na Ficha de Inscrição a deficiência de que é portador, observando se as atribuições do cargo, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador. 
3.5.  O candidato portador de necessidades especiais que se inscrever via Internet deverá encaminhar o 
laudo médico indicado anteriormente, dentro do período de inscrições, via Correios, com Aviso de 
Recebimento (AR), ou entregá-los pessoalmente no Protocolo Geral do Instituto Nacional de Gestão 
Avançada - INGA, situado no endereço indicado no início deste edital. 
3.6. O portador de necessidades especiais que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, ou deixar de 
atender ao disposto neste edital, não poderá interpor recurso em favor de sua situação e, portanto, não será 
considerado candidato portador de necessidades especais. 
3.7. O candidato portador de necessidades especiais que necessite de qualquer tipo de atendimento 
diferenciado no momento da realização das provas deverá observar o disposto neste edital, quanto a 
acomodação. 
3.8. Os candidatos portadores de deficiência, 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 necessidades especiais, se aprovado e 
classificado neste Concurso Público, figurará em vaga 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 Pindoretama. 
3.9.1. A Equipe Multiprofissional prevista no Subitem 3.9. terá decisão terminativa sobre a condição de 
portador de necessidades especiais , 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. 
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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 necessidades especiais. 
3.12. Caso não haja inscrição de candidatos que se declarem portadores de necessidades especiais, 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, na forma de somatório as 
vagas gerais. 
3.13. A relação dos candidatos cujas inscrições forem indeferidas para concorrerem na condição de 
portadores de necessidades especiais será divulgada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, e no 
endereço da Internet www.ingagestao.org.br, no Período de Divulgação das Inscrições Indeferidas. 
3.13.1. O candidato poderá interpor recurso contra o indeferimento de sua inscrição para concorrer na 
condição de portador de necessidades especiais. 
3.13.2. A inobservância do disposto neste edital, acarretará ao candidato, a perda do direito de concorrer 
às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, 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) encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
f) preencher os requisitos básicos exigidos para o cargo pretendido, conforme indicado nos Quadros I e II 
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. 
i) na época da posse ter Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria A e/ou B, se for 
candidato(a) ao cargo de Agente Municipal de Trânsito; 
j)  não ter condenação criminal transitada em julgado nas esferas federal e estadual, nas comarcas onde 
residiu nos últimos 5(cinco) anos; 
k) não possuir registro positivo de antecedentes criminais, na Policia Federal e Estadual, Justiça Eleitoral, 
Justiça Federal e Estadual, se for candidato(a) aos cargos de Guarda Civil Municipal e Agente Municipal de 
Trânsito. 
 
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 neste edital; 
b) acessar, no Período de Inscrição, no endereço da Internet www.ingagestao.org.br,  e selecionar o 
atalho para “INSCRIÇÕES” do Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Pindoretama; 
c) preencher a Ficha Eletrônica de Inscrição e imprimir o respectivo boleto bancário; 
d) efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição utilizando o boleto bancário impresso, no Período de 
Pagamento da Taxa de Inscrição, NÃO SENDO ACEITO COMO PROVA DO PAGAMENTO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO, NESSE CASO, COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO OU COMPROVANTE DE 
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO OU COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE EMITIDO 
QUANDO O PAGAMENTO É FEITO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO; 
4.3.2. O Instituto Nacional de Gestão Avançada - INGA 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 no próprio site do INGA 
na internet, 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 APOIO AO CANDIDATO: 
4.4.1. Para efetuar a inscrição, o candidato que não tiver acesso à Internet deverá comparecer ao Posto de 
Apoio ao Candidato, indicado neste edital, e no local, agentes de atendimento farão a inscrição no sistema 
informatizado do INGA, gerando boleto para pagamento, prosseguindo da mesma forma do item 4.3 deste 
edital. 
4.5. A inscrição cujo pagamento da respectiva Taxa for 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 vários cargos oferecidos, mas somente fará prova para 
um deles. 
4.9. É facultado ao candidato efetuar mais de uma inscrição, concorrendo em cargos distintos, mas deverá 
observar que os horários de aplicação das avaliações poderão ser idênticos, tendo desta forma de escolher 
somente uma inscrição. 
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 conforme modelo anexo a este edital, 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 no INGA, no endereço indicado, 
ou enviada via fax para os números indicados no preâmbulo deste edital. 
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 pelo INGA. 
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 do mesmo sexo. 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, exceto nos casos não possíveis de serem previstos. 
4.11.7. A decisão quanto ao deferimento dos Requerimentos de que trata o Subitem 4.11. caberá ao INGA, 
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. 
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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 ou fornecer dados comprovadamente inverídicos. 
4.16. 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 Pindoretama. 
4.17. Serão considerados desistentes os candidatos que, não tenham efetuado o pagamento do boleto 
bancário no prazo indicado neste edital. 
4.18. 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). 
4.19. 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 não forem indeferidas, estão confirmadas pelo INGA. 
5.2. Para os candidatos que se inscreveram no Posto de Inscrição, o Informativo de Confirmação de 
Inscrição ficará a disposição para retirada, no mesmo horário das inscrições, no período previsto no 
Calendário do Evento, deste edital. 
5.3. PARA TODOS OS CANDIDATOS, o Informativo de Confirmação de Inscrição com o local da 
prova, horário a data, estará disponível no período fixado no calendário deste edital, nos 
endereços indicados no início deste edital. 
5.4. O candidato, ou seu procurador, quando for o caso, é responsável pela conferência dos dados contidos 
no informativo de confirmação de inscrição que receber. 
5.5. No caso de alguma incorreção no informativo 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 Calendário do Evento, por meio de Requerimento, devendo mencionado Requerimento estar 
devidamente fundamentado, indicando com precisão a(s) informação(ções) a ser(em) corrigida(s), 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 no INGA, no endereço indicado neste 
edital, ou enviada via fax para o número indicado no preâmbulo deste. 
5.7. A relação dos candidatos cujas inscrições forem indeferidas será divulgada no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Pindoretama, e no endereço do INGA na internet, no Período de Divulgação das 
Inscrições Indeferidas. 
5.8. O Instituto Nacional de Gestão Avançada - INGA, não envia mensagens via email, bem como torpedos 
para celulares. 
 
6. DAS PROVAS: 
6.1. O Concurso Público será composto de Prova de Conhecimentos, e/ou Avaliação de Títulos, acordo com 
o estabelecido no Anexo II deste edital, deste Edital. 
6.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência 
mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica ponta grossa de 
tinta cor azul ou 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. 
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), 
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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. 
6.5. Não será permitida, durante a realização das provas, comunicação entre os candidatos, sendo 
eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando 
aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 
receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, mp3 player e 
similares etc., bem como óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, 
gorro, etc. 
6.5.1. A Coordenação do Concurso Público poderá exigir a colocação deste material em envelope lacrado, e 
deverá permanecer enquanto o candidato estiver nas dependências do local da prova. 
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 ligado, mesmo que em modo silencioso; 
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; 
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 do INGA; 
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. Deve ser verificada 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. 
 
6.2 – DO LOCAL DE APLICAÇÃO DAS PROVAS 



                                            
 
 

Edital de Abertura – Concurso Público Prefeitura de Pindoretama - CE      - Disponibilizado em 18/11/2010  -      Página 11 de 30 
 

Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Pindoretama 

6.2.1.  As provas deste Concurso Público serão realizadas na Cidade de Pindoretama-CE, no horário 
especificado no edital complementar. 
6.2.2.  Na ocorrência de indisponibilidade, inadequação ou insuficiência de locais para a realização das 
provas na cidade sede do concurso, as provas poderão ser realizadas em outras cidades, a exclusivo critério 
do Instituto Nacional de Gestão Avançada - INGA, cuja indicação será oportunamente divulgada no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal, e no site do INGA na internet. 
 
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 03(três) horas e seu horário e locais de realização 
serão divulgados no Período de Confirmação de Inscrição, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
Pindoretama, e no endereço do INGA na Internet. 
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 2 horas e 30 minutos do seu início. 
6.14.4.1. O candidato somente poderá ausentar-se da sala de provas após 60(sessenta) minutos do início 
da mesma. 
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 II 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 azul ou 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 05 (cinco) 
opções de resposta cada uma, sendo apenas uma opção correta. 
6.14.14. Será eliminado do Concurso Público o candidato que : obtiver nota menor que 50%(cinquenta por 
cento) do total de pontos global da(s) prova(s). 
6.14.15.  O Gabarito Oficial da Prova de Conhecimentos será publicado até 72 (setenta e duas) horas a 
contar do dia subsequente ao de sua realização, e será afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Pindoretama, e no endereço do INGA na Internet. 
 
6.15. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: 
6.15.1. A Avaliação de Títulos, a ser realizada apenas para os cargos do Magistério, terá caráter 
apenas classificatório,  e ocorrerá após a realização da Prova de Conhecimentos, sendo procedida somente 
para os candidatos aprovados na fase da Prova de Conhecimentos. 
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 03 (três) 
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dias de antecedência da data de entrega dos documentos, publicação que será realizada no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Pindoretama, e no endereço do INGA na Internet. 
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, 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. 
6.15.5. A comprovação do título será feita mediante entrega de cópia do documento autenticada em 
cartório OU ACOMPANHADA DO ORIGINAL PARA AUTENTICAÇÃO PELO INGA. 
6.15.5.1. O INGA  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 o INGA 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 n.º 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 III (Critérios de 
avaliação de títulos para os cargos do Magistério, e apenas quanto à documentação apresentada de acordo 
com o indicado em mencionados Anexos e neste Subitem 6.15. 
 
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 do Magistério; 
b) 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 em números inteiros. 
 
8. DA APROVAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
8.1. Será considerado APROVADO no Concurso Público o candidato não eliminado na Prova de 
Conhecimentos. 
8.2. Ocorrendo empate no somatório dos pontos obtidos, serão adotados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate: 
a) mais idoso; 
b) maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos, quando for o caso. 
 
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 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 02(dois) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da divulgação dessas ações, 
devendo o recurso seguir o modelo padrão do INGA e protocolado pessoalmente no INGA, ou enviada via 
fax para o número indicado no preâmbulo, 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. 
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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. 
9.3. A notificação para conhecimento do resultado dos recursos será feita mediante Edital afixado no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal de Pindoretama, e no endereço do INGA da Internet. 
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 Pindoretama e publicado de forma oficial por este ente público. 
10.1.1. A homologação do Resultado Final desse Concurso Público será efetuada por cargo, a critério da 
Prefeitura Municipal de Pindoretama. 
10.2. O INGA manterá, pelo período de validade do Concurso, contar da divulgação do resultado final após 
fase recursal, à disposição dos candidatos, para consulta, no endereço da Internet, as 
listagens contendo o Resultado Final Após Fase Recursal do Concurso Público com a pontuação de todos os 
candidatos. 
 
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 Pindoretama. 
 
12. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO: 
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) ser declarado APTO por junta médica da Prefeitura Municipal de Pindoretama, no qual haja expressa 
indicação de que o candidato está em condições para exercer as atribuições do cargo para o qual está sendo 
contratado; 
d) ter aptidão física e mental para o exercício das atividades do cargo, a ser apurada por uma Equipe 
Multiprofissional da Prefeitura  Municipal de Pindoretama, incluindo a compatibilidade, no caso de candidato 
portador de necessidades especiais, 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) ter idade mínima de 18(dezoito) anos; 
h) ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas na Constituição Federal, Artigo 12, Parágrafo 1º.; 
i) estar quites com as obrigações eleitorais; 
j) estar quites com o serviço militar, quando do sexo masculino; 
k) encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
l) ter Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria A e/ou B, se for candidato(a) ao cargo de 
Agente Municipal de Trânsito; 
m) não ter condenação criminal transitada em julgado nas esferas federal e estadual, nas comarcas onde 
residiu nos últimos 5(cinco) anos; 
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n) não possuir registro positivo de antecedentes criminais, na Policia Federal e Estadual, Justiça Eleitoral, 
Justiça Federal e Estadual, se for candidato(a) aos cargos de Guarda Civil Municipal e Agente Municipal de 
Trânsito. 
o) 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. 
12.7.   Os candidatos aprovados para cargo de GUARDA MUNICIPAL, quando de sua convocação, serão 
submetidos a Curso de Formação para Guardas Civis Municipais, observada a legislação vigente, sendo 
exigido a presença de no mínimo 75%(Setenta e cinco por cento) das aulas, e avaliação positiva de 
conhecimentos específicos, na forma do regulamento da corporação, conforme definido em Decreto do 
Poder Executivo Municipal. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
13.1. O candidato poderá obter informações sobre este Concurso Público, na sede do INGA, no endereço 
indicado neste edital. 
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 Pindoretama, e no endereço do INGA da Internet. 
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 Pindoretama. 
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. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone, sendo de sua inteira responsabilidade 
os prejuízos decorrentes da não atualização: 
a) junto ao INGA, até a data da divulgação do Resultado Final Após Fase Recursal deste Concurso Público; 
b) junto à Prefeitura Municipal de Pindoretama, após mencionada data, se aprovado. 
13.5. O candidato será eliminado do Concurso Público se, a qualquer tempo, for verificado que ele não 
atende a qualquer dos requisitos estabelecidos neste Edital. 
13.6. As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou a etapa que lhe disser respeito. 
13.7. 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 Pindoretama – Estado do Ceará. 
13.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso, instituída para esse fim pela 
Prefeitura Municipal de Pindoretama, em conjunto com o INGA, ouvida sua Assessoria Jurídica. 
 

Pindoretama – CE, 17 de Novembro de 2010. 
 
 
 
 

REGINA LÚCIA VASCONCELOS ALBINO 
Prefeita Municipal de Pindoretama 
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ANEXO I 
CALENDÁRIO DO EVENTO 

 
 

Data Horário Atividade Local 

18/11/2010 **** Publicação do Edital  e extrato do 
edital 

Diario Oficial do Município 
www.domce.org.br,  jornal de circulação 
estadual, quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal, e no site do INGA 
www.ingagestao.org.br  

22/11/2010 9h Abertura das Inscrições 
Auditório da Secretaria Municipal de 
Educação e pela Internet no site do INGA 
www.ingagestao.org.br   

10/12/2010 14h Encerramento das inscrições Auditório da Secretaria Municipal de 
Educação (Posto de Inscrição) e Internet 

03   a 
07/01/2011 9 às 14h Entrega dos cartões de 

confirmação da inscrição. 

Auditório da Secretaria Municipal de 
Educação (Posto de Inscrição) e na sede do 
INGA. 

09/01/2011 A definir Aplicação das provas de 
conhecimento. Locais diversos. 

12/01/2011 9h Publicação do Gabarito  Quadro de avisos da Prefeitura Municipal, e 
site do INGA  www.ingagestao.org.br 

14/01/2011 14h Prazo final para interposição de 
recursos contra questões da prova Sede do INGA ou fax. 

19/01/2011 17h 

Publicação da listagem de 
classificados nas provas escritas e 
publicação da decisão dos 
recursos contra questões da prova 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal, e 
site do INGA  www.ingagestao.org.br 

21/01/2011 14h 
Prazo final para interposição de 
recursos contra a listagem de 
classificados na prova escrita 

Sede do INGA ou fax. 

25/01/2011 17h 
Publicação da decisão dos 
recursos contra a listagem de 
classificados nas provas escritas  

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal, e 
site do INGA  www.ingagestao.org.br 

26 a 
28/01/2011 14h Recebimento dos títulos dos 

candidatos do magistério. 
Auditório da Secretaria Municipal de 
Educação e na sede do INGA  

07/02/2011 17h 
Publicação da lista de aprovados 
no magistério com notas dos 
títulos analisados 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal, e 
site do INGA  www.ingagestao.org.br 

09/02/2011 14h 
Prazo final para interposição de 
recursos contra o resultado da 
prova de títulos 

Sede do INGA ou fax. 

14/02/2011 17h Publicação do Resultado Final 

Diario Oficial do Município 
www.domce.org.br,  quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal, e no site do INGA  
www.ingagestao.org.br 
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ANEXO II 
ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS DE CONHECIMENTO 

 
 

GRUPO 1 

Cargo Disciplinas 
Nº de 

Questões
Peso Pontuação Total 

Agente Administrativo 
Digitador 
 
 

Português 20 2 40 

180 Matemática 20 1 20 

Conhecimentos Gerais 40 3 120 

GRUPO 2 

Cargo Disciplinas 
Nº de 

Questões
Peso Pontuação Total 

Assistente Social 
 
 

Português 20 1 20 
140 

Conhecimentos Específicos 60 2 120 

GRUPO 3 

Cargo Disciplinas 
Nº de 

Questões
Peso Pontuação Total 

Guarda Civil Municipal 
Agente Municipal de Trânsito 

Português 20 2 40 

200 Matemática 10 1 10 

Conhecimentos Específicos 50 3 150 
GRUPO 4 

Cargo Disciplinas 
Nº de 

Questões
Peso Pontuação Total 

Cirurgião-Dentista - PSF 
Enfermeiro – PSF e Plantonista 
Farmacêutico 
Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo 
Médico – PSF e especialidades. 
Nutricionista 
Psicólogo 
Educador Físico. 

Português 20 1 20 

190 

Conhecimentos de Saúde 
Pública 

10 2 20 

Conhecimentos Específicos 50 3 150 

GRUPO 5 

Cargo Disciplinas 
Nº de 

Questões
Peso Pontuação Total 

Agente Comunitário de Saúde 
Agente de Combate de 
Endemias 

Português 20 2 40 

180 Matemática 20 1 20 

Conhecimentos Específicos 40 3 120 
GRUPO 6 

Cargo Disciplinas 
Nº de 

Questões
Peso Pontuação Total 

Auxiliar de Enfermagem 
Auxiliar de Saúde Bucal 

Português 20 1 20 
190 

Saúde Pública 10 2 20 
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Auxiliar de Laboratório 
Técnico em Enfermagem 
Técnico em Radiologia 
 

Conhecimentos Específicos 50 3 150 

GRUPO 7 

Cargo Disciplinas 
Nº de 

Questões
Peso Pontuação Total 

Professor em todas as áreas. 
Psicopedagogo. 
 

Português 20 2 40 

200 Conhecimentos Gerais 10 1 10 

Conhecimentos Específicos 50 3 150 
GRUPO 8 

Cargo Disciplinas 
Nº de 

Questões
Peso Pontuação Total 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Eletricista 
Encanador 
Gari 
Merendeira 
Vigia 
Leiturista de Hidrometro. 

 
Português 
 
 

15 2 30 

40 

Matemática 10 1 10 

GRUPO 9 

Cargo Disciplinas 
Nº de 

Questões
Peso Pontuação Total 

Motorista (Todas as categorias) 
Português 20 2 40 

140 Matemática 10 1 10 
Conhecimentos Específicos 30 3 90 

GRUPO 10 

Cargo Disciplinas 
Nº de 

Questões
Peso Pontuação Total 

Operador de ETA 
Português 20 2 40 

130 Matemática 30 1 30 
Conhecimentos Específicos 20 3 60 
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ANEXO III 
QUADRO DE PONTUAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 

 

TÍTULO PONTO 
P/ 

TITULO 

LIMITE DE 
PONTOS 

COMPROVANTE 

Cursos de curta duração com mínimo 
de 40 horas, na área de educação. 

0,5 4 Certificado de conclusão do curso 
modelo padrão da escola, com 
identificação completa da entidade 
ministradora do curso. 

Curso de especialização com no 
mínimo 360 horas na área de 
educação. 

2 6 Certificado de conclusão do curso 
devidamente registrado no órgão 
brasileiro competente. 

Curso de Mestrado na área de 
educação. 

4 8 Certificado de conclusão do curso 
devidamente registrado no órgão 
brasileiro competente. 

Curso de Doutorado na área de 
educação. 

8 8 Certificado de conclusão do curso 
devidamente registrado no órgão 
brasileiro competente. 

Nota – No caso de curso ministrado por instituição estrangeira, deverá estar abrigado pelo Tratado do 
MERCOSUL, na forma da legislação vigente no Brasil. 
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ANEXO IV 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS DE CONHECIMENTO 
 

PORTUGUES 
Para os cargos dos Grupos 1, 3, 5, 6, e 10 

Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego 
das classes de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do período. Pontuação. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Significação das palavras. 

Para os cargos dos Grupos 2, 4, e 7. 
Análise de concordância, de regência e colocação. Análise e interpretação de textos. Classes de palavras. 
Colocação de pronomes nas frases. Concordância verbal e nominal: Regência verbal e nominal. Conjugação 
de verbos. Correção de textos. Flexão nominal e verbal. Formas de tratamento. Interpretação de texto. 
Morfologia: classificação e flexão de palavras. Ortografia: acentuação gráfica. Ortografia oficial. Pontuação. 
Preposições e conjunções. Regência nominal e regência verbal. Separação silábica. Significado das palavras. 
Sintaxe: termos essenciais da oração. 

Para os cargos dos Grupos 8 e 9 
Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Pontuação. Compreensão de textos. 
 

MATEMÁTICA 
Para os cargos dos Grupos 1, 3, e 10 

Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores. 
Números Racionais: Operações e Propriedades. Números e Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais: Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de Três Simples e Composta. 
Porcentagem. Juros Simples. Sistema de Medidas Legais. 

Para os cargos dos Grupos 8 e 9 
Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema Monetário Brasileiro. 

Para os cargos do Grupo 5 
As quatro operações. Descontos. Juros Simples. Máximo Divisor Comum. Mínimo Múltiplo Comum. Números 
Naturais, Inteiros e Fracionários. Porcentagens. Regra de três simples. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Para os cargos do Grupo 1 

História do Brasil : A sociedade colonial: economia, cultura, trabalho escravo, os bandeirantes e os 
jesuítas. A independência e o nascimento do Estado Brasileiro. A organização do Estado Monárquico. A vida 
intelectual, política e artística do século XIX. A organização política e econômica do Estado Republicano. A 
Primeira Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil. A Revolução de 1930. O Período Vargas. A Segunda 
Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil. Os governos democráticos, os governos militares e a Nova 
República. A cultura do Brasil Republicano: arte e literatura. 
Geografia do Brasil : Organização político-administrativa do Brasil: divisão política e regional. Relevo, 
clima, vegetação, hidrografia e fusos horários. Aspectos humanos: formação étnica, crescimento 
demográfico. Aspectos econômicos: agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, atividades 
industriais e transportes. A questão ambiental: degradação e políticas de meio ambiente.  

Para os cargos do Grupo 7 
Atualidades :  Domínio de assuntos relevantes e atuais (nacionais e internacionais) divulgados pelos 
principais meios de comunicação. 

CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA 
Para os cargos do Grupo 4 

SUS – princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Lei Orgânica da Saúde. Programa 
de Saúde da Família. Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: 
conceitos básicos. Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho intersetorial. Identificação de 
situações de risco individual/familiar/coletivo.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Assistente Social 

A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideo-políticos. O espaço ocupacional e as 
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relações sociais que são estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão Social, o contexto conjuntural, 
profissional e as perspectivas teórico-metodológicas do Serviço Social pós- reconceituação. O espaço sócio-
ocupacional do Serviço social e as diferentes estratégias de intervenção profissional. As possibilidades, os 
limites e as demandas para o Serviço Social na esfera pública, privada e nas ONG. A instrumentalidade 
como elemento da intervenção profissional. O planejamento da intervenção e a elaboração de planos, 
programas e projetos sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas exigências do mercado de 
trabalho. Análise da questão social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. 
Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. 

Guarda Civil Municipal 
História do Brasil : A sociedade colonial: economia, cultura, trabalho escravo, os bandeirantes e os 
jesuítas. A independência e o nascimento do Estado Brasileiro. A organização do Estado Monárquico. A vida 
intelectual, política e artística do século XIX. A organização política e econômica do Estado Republicano. A 
Primeira Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil. A Revolução de 1930. O Período Vargas. A Segunda 
Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil. Os governos democráticos, os governos militares e a Nova 
República. A cultura do Brasil Republicano: arte e literatura.  
Geografia do Brasil : Organização político-administrativa do Brasil: divisão política e regional. Relevo, 
clima, vegetação, hidrografia e fusos horários. Aspectos humanos: formação étnica, crescimento 
demográfico. Aspectos econômicos: agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, atividades 
industriais e transportes. A questão ambiental: degradação e políticas de meio ambiente.  
Atualidades :  Domínio de assuntos relevantes e atuais (nacionais e internacionais) divulgados pelos 
principais meios de comunicação. 

Agente Municipal de Trânsito 
1. Regulamento do Código Nacional de Trânsito: Capítulo III – Da circulação, Seção I – Das regras 
gerais; Capítulo IV – Da sinalização; Capítulo V – Dos veículos, Seção I – Da classificação e normas gerias 
de uso, Seção II – Dos equipamentos; Capítulo VII – Dos deveres e proibições; Capítulo VIII – Das 
infrações e penalidades; Capítulo XI – Disposições gerais e transitórias, Art. 233; 2. Código Nacional de 
Trânsito: Capítulo IV – Dos pedestres e condutores de veículos não motorizados; Capítulo V – Do 
cidadão; Capítulo VI – Da educação para o trânsito; Capítulo VIII – Da engenharia de tráfego, da 
operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo de trânsito; Capítulo XII – Do licenciamento; 
Capitulo XIV – Da habilitação; Capitulo XV – Das infrações; Capítulo XVI – Das penalidades; Capítulo XVII 
– Das medidas administrativa; Capitulo XIX – Dos crimes de trânsito, Seção I – Da autuação, Seção II – 
Do julgamento das autuações e penalidades.  

 

Cirurgião-Dentista – PSF 
Careologia: Etiologia, etiopatogenia, epidemiologia, terapêutica e prevenção; Fluorterapia, toxologia do 
flúor. Fluorose: Diagnóstico e tratamento; Anestesia loco-regional oral: Técnicas, anestésicos, indicações e 
contra-indicações, acidentes, medicação; Doenças gerais com 8 sintomatologia oral: Diagnóstico, 
tratamento local, orientação profissional; Diagnóstico e tratamento de manifestações agudas na cavidade 
bucal; Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte, extração simples, sem odontosecção e com 
odontosecção, extração com alveoloplastia, biópsias, suturas, drenagem de manifestações agudas e 
crônicas, curetagem sub-gengival, técnicas, indicações e contra-indicações. Dentística: Preparo de 
cavidades, materiais de proteção do complexo pulpo-dentário, materiais restauradores, indicações e contra-
indicações do tratamento não invasivo de lesões de cárie, tratamento conservador do complexo dentina-
polpa; Políticas de saúde bucal no Brasil; Organização de modelos assistenciais em odontologia; 
Administração de serviços, trabalho em equipe; Planejamento e organização de serviços coletivos de 
odontologia; Educação em saúde, formação em serviço; Evolução histórica da prática odontológica; Ética 
em odontologia; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório; Diagnóstico e tratamento 
de lesões de mucosa bucal. Código de ética profissional.  

Enfermeiro – PSF e Plantonista 
Ética e legislação em enfermagem: Princípios básicos de ética. Implicações éticas e jurídicas no exercício 
profissional de enfermagem. Regulamentação do exercício profissional. Epidemiologia e bioestatística: 
Estatísticas de saúde. História natural das doenças e níveis de prevenção. Vigilância epidemiológica. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis: Características do agente, hospedeiro e meio ambiente. Meios de 
transmissão, diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento, medidas de profilaxia e assistência de 
enfermagem. Imunizações: cadeia de frio, composição das vacinas, efeitos adversos, recomendações para 
sua aplicação. Atenção à saúde da criança e do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. Atenção à 
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saúde bucal e mental. Fundamentos de enfermagem. Processo de enfermagem. Prevenção e controle de 
infecção hospitalar. Biossegurança. Assistência de enfermagem aos pacientes clínicos e cirúrgicos. Atuação 
do enfermeiro em Centro Cirúrgico e Centro de Material e Esterilização. Atuação do enfermeiro em Pronto 
Socorro e em situações de emergência. Assistência de enfermagem materno-infantil. Administração em 
enfermagem: Princípios gerais da administração e funções administrativas: planejamento, organização, 
direção e controle. Gestão de qualidade. 

Farmacêutico 
Legislação Farmacêutica e Ética Profissional; Medicamentos controlados e entorpecentes; Administração de 
Farmácia, dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e 
recursos humanos; Farmacotécnica: Manipulação de formas oficiais e magistrais; Preparação Farmacêutica: 
Noções básicas de filtração, destilação e esterilização; Conceitos básicos de drogas que atuam no 
organismo: princípio de ação de medicamentos e interação medicamentosa; Absorção, distribuição, 
farmacocinética, biotransformação e excreção de drogas; Antibióticos e Quimioterápicos: conceituação, 
agentes produtores e classificação; Toxicologia: Fármaco-dependência; Controle de infecção hospitalar: 
anti-sépticos, desinfetantes e esterilizantes. 

Fisioterapeuta 
Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia; Cinesioterapia; Fisioterapia 
aplicada à Neurologia – Infantil – Adulto; Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapia 
aplicada à Ginecologia e Obstetrícia; Fisioterapia aplicada à Pneumologia; Arts. 196 a 200 da Constituição 
Federal; Lei 8080, de 19/09/1990; Lei 8142, de 28/12/1990; Norma Operacional Básica do SUS 01/1996; 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS 01/2002; Emenda Constitucional nº. 29/2000. 

Fonoaudiólogo 
Anatomia e fisiologia dos Órgãos da fala, voz, audição e linguagem. Sistemas e processos de Comunicação: 
órgãos responsáveis. Patologias Fonoaudiológicas: Conceito, Etiologia, Tratamento. Psicomotricidade: 
Teoria, Técnicas em Terapias Psicomotoras. Aspectos Neurológicos ligados à linguagem: Estruturas, 
Processos Neurológicos envolvidos na fala, voz, audição, linguagem. Terapia Fonoaudiológica: Níveis de 
Prevenção, Intervenção Precoce, Reeducação Psicomotora, Reeducação da Deglutição Atípica. Reabilitação 
Fonoaudiológica: (afasias, displasias, disfemias, afonia e disfonia, disartria, dislalias, disortografias, 
dislexias, disgrafias, discalculias, atrasos de linguagem por transtornos). Avaliação Audiológica: Laudos, 
Diagnósticos e Prognósticos, Principais Testes Complementares. Ética Profissional. 

Médico – PSF 
Princípios do Atendimento Clínico anamenese, no diagnóstico e na orientação; Dor Fisiopatologia; Dor 
Torácica; Dor Abdominal; Cefaléias; Dor Lombar e Cervical; Distúrbios da Regulação Térmica; Calafrios e 
Febre; Dores Musculares, Espamos, Cãibras e Fraqueza Muscular; Tosse e Hemoptise; Dispnéia e Edema 
Pulmonar; Edema; Cianose, Hipoxia e Policitemia; Hipertensão Arterial; Síndrome de Choque; Colapso e 
Morte Cardiovascular Súbita; Insuficiência Cardíaca; Insuficiência Coronária; Bradiarritmias; Taquiarritmias; 
Cateterismo e Angiografia Cardíacos; Febre Reumática; Endocardite Infecciosa; Micardiopatias e 
Miocardites; Infarto Agudo do Miocárdio; Cor Pulmonale; Parada Cardio-respiratória; Disfasia; Constipação 
Diarréia e Distúrbios da Função Ano Retal; Aumento e Perda de Peso; Hematêmese Melena; Hepatite Aguda 
e Crônica; Ictericia e Hepatomegalia; Cirrose; Distensão Abdominal e Ascite; Coledocolitiase; Doenças do 
Pâncreas; Líquidos e Eletrolitos; Acidose e Alcalose; Anemias; Hemorragia e Trombose; Biologia do 
Envelhecimento; Problema de Saúde do Idoso; Diagnóstico e Manuseio das Afecções Mais Comuns da 
Pessoa Idosa; Avaliação e Diagnóstico das Doenças Infecciosas; Diarréia Infecciosa Aguda e Intoxicação 
Alimentar; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Síndrome de Angustia Respiratória do Adulto; Estado de 
Mal Asmático; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tromboembolismo Pulmonar; Ventilação Mecânica; 
Insuficiência Renal Aguda; Insuficiência Renal Crônica; Glomerulopatias; Obstrução das Vias Urinárias; 
Lupus Eritematos Sistêmico; Artrite Reumatóide; Vasculites; Doença Articular Degenerativa; Artrite 
Infecciosa; Distúrbios da Coagulação; Diabetes Mellitus; Doenças da Tireóide; Acidose Lático; Doenças 
Vasculares Cerebrais; Traumatismo Cranioencefálico e Raquimedular; Viroses do Sistema Nervoso Central: 
Meningites e Encefalites; Coma; Doenças Ocupacionais; Acidentes do Trabalho; Neoplasias; Moléstias 
Infecciosas; Carências Nutricionais. 

Médico Cardiologista 
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos 
Diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, 
radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial, 
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isquemia miocárdica, doença reumática, valvopatias: diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca 
congestiva, doença de Chagas, arritmias cardíacas: diagnóstico e tratamento. Marca-passos artificiais. 
Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Sincope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. 
Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. 

Médico Generalista e Médico Plantonista 
Princípios do Atendimento Clínico anamenese, no diagnóstico e na orientação; Dor Fisiopatologia; Dor 
Torácica; Dor Abdominal; Cefaléias; Dor Lombar e Cervical; Distúrbios da Regulação Térmica; Calafrios e 
Febre; Dores Musculares, Espamos, Cãibras e Fraqueza Muscular; Tosse e Hemoptise; Dispnéia e Edema 
Pulmonar; Edema; Cianose, Hipoxia e Policitemia; Hipertensão Arterial; Síndrome de Choque; Colapso e 
Morte Cardiovascular Súbita; Insuficiência Cardíaca; Insuficiência Coronária; Bradiarritmias; Taquiarritmias; 
Cateterismo e Angiografia Cardíacos; Febre Reumática; Endocardite Infecciosa; Micardiopatias e 
Miocardites; Infarto Agudo do Miocárdio; Cor Pulmonale; Parada Cardio-respiratória; Disfasia; Constipação 
Diarréia e Distúrbios da Função Ano Retal; Aumento e Perda de Peso; Hematêmese Melena; Hepatite Aguda 
e Crônica; Ictericia e Hepatomegalia; Cirrose; Distensão Abdominal e Ascite; Coledocolitiase; Doenças do 
Pâncreas; Líquidos e Eletrolitos; Acidose e Alcalose; Anemias; Hemorragia e Trombose; Biologia do 
Envelhecimento; Problema de Saúde do Idoso; Diagnóstico e Manuseio das Afecções Mais Comuns da 
Pessoa Idosa; Avaliação e Diagnóstico das Doenças Infecciosas; Diarréia Infecciosa Aguda e Intoxicação 
Alimentar; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Síndrome de Angustia Respiratória do Adulto; Estado de 
Mal Asmático; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tromboembolismo Pulmonar; Ventilação Mecânica; 
Insuficiência Renal Aguda; Insuficiência Renal Crônica; Glomerulopatias; Obstrução das Vias Urinárias; 
Lupus Eritematos Sistêmico; Artrite Reumatóide; Vasculites; Doença Articular Degenerativa; Artrite 
Infecciosa; Distúrbios da Coagulação; Diabetes Mellitus; Doenças da Tireóide; Acidose Lático; Doenças 
Vasculares Cerebrais; Traumatismo Cranioencefálico e Raquimedular; Viroses do Sistema Nervoso Central: 
Meningites e Encefalites; Coma; Doenças Ocupacionais; Acidentes do Trabalho; Neoplasias; Moléstias 
Infecciosas; Carências Nutricionais. 

Médico Ginecologista Obstetra 
Anticoncepção, planejamento familiar, infertilidade; - Doenças sexualmente transmissíveis; - Infecção das 
vias genitais; - Amenorréia; - Hemorragia uterina disfuncional; - Dismenorreia e síndrome de tensão pré-
menstrual; - Endometriose e Adenomiose; - Síndrome dos ovários policísticos; - Menopausa; - 
Hiperandrogenismo; - Tuberculose genital; - Incontinência urinária; - Ginecologia pediátrica e do 
adolescente; - Urgências ginecológicas; - Patologias Ginecológicas benignas e malignas da mama, colo, 
uterino, corpo uterino, vulva, vagina e ovários, Traumatismo genital. : Embriologia; - Assistência pré-natal; 
- Diagnóstico de gravidez; Propedêutica da gravidez – Contratilidade uterina; - Estudo clínico e assistência 
ao parto; - Endocrinologia da gravidez; - Trocas materno-ovulares; - Repercussões clínicas das adaptações 
do organismo materno; - Drogas e gravidez; - Genética pré-natal; - Desenvolvimento e crescimento fetal; - 
Avaliação da vitalidade fetal; - Prenhez ectópica; - Neoplasias trofoblásticas gestacionais; - Gestação de alto 
risco; - Doença hemolítica perinatal; - Prematuridade; - Sofrimento fetal agudo; - Infecção puerperal; - 
Puerpério; - Lactação. Patologia do puerpério (infecção puerperal, hemorragias e distúrbios da lactação). 
Doenças intercorrentes do ciclo grávido-puerperal. Gravidez prolongada. Hemorragias da primeira e 
segunda metade da gravidez. Patologia do sistema amniótico. Síndromes hipertensivas na gestação. 
Gemelidade. Sofrimento fetal agudo. Tocurgia. 

Médico Neurologista 
Semiologia neurológica: Achados normais e patológicos, síndromes neurológicas. Exames paraclínicos: 
Indicação e interpretação dos achados de líquor, eletroencefalograma, eletroneuromiograma, tomografia 
computadorizada, ressonância magnética, angiografia e potencais evocados. Distúrbios do 
desenvolvimento: Encefalopatia estática (PC), síndrome de hiperatividade com déficit de atenção, síndrome 
de Down, síndrome do X-frágil, hipotireoidismo ongênito e autismo. Infeções do Sistema nervoso central: 
Meningite bacteriana aguda, meningo-encefalite tuberculosa, meningo-encefalite viral, cisticercose, 
infecções fúngicas, sífilis, HIV. Doenças adenoid-vasculares: AVC isquêmico, AVC hemorrágico, hemorragia 
subaracnóide. Cefaléia: Classificação, enxaqueca, adenoide tensional, arterite temporal. Epilepsia: 
Classificação, convulsões febris simples, epilepsias parciais, epilepsias generalizadas, síndromes epilépticas, 
tratamento. Distúrbios do movimento: Parkinsonismo, coreoatetoses, distonias, tremores. Demências: 
Doença de Alzheimer, doença de Pick, doença de Creutzfeldt-Jakob, pseudo-demência, demências tratáveis. 
Tumores do sistema nervoso central: Tumores primários, tumores metastáticos, manejo clínico. Doenças do 
sistema nervoso periférico: Neuropatias hereditárias e adquiridas, doenças do neurônio motor, miopatias 
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congênitas, miopatias inflamatórias, miastenia gravis. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. 
Código de Ética médica. Doenças de Notificação Compulsória. Ênfase em Saúde Coletiva. 

Médico Otorrino 
Doenças das fossas nasais e cavidades paranasais: Anatomia, fisiologia e propedêutica das fossas nasais; 
Rinites agudas e crônicas; Viroses das vias respiratórias; Alterações do olfato; Rinites específicas; 
Granulomatoses nasais; Anatomia e fisiologia dos seios paranasais; Diagnósticos por imagens; Sinusites 
agudas e crônicas; Correlações sistêmicas das sinusites; Complicações das sinusites; Imunologia elementar; 
Manifestações alérgicas nasossinusais; Rinite vasomotora; Neurectomia do Vidiano; Corpos estranhos; 
Malformação do septo nasal; Septoplastias; Ronco e síndrome de adenoide do sono; Rinoplasia estética; 
Blastomas nasais e paranasais. Doenças da Faringe: Anatomia, fisiologia e propedêutica; Anginas; Infecção 
focal; Patologia imunológica da faringe; Imunodeficiência; AIDS; Problema das amígdalas e vegetações 
adenoides; Blastomas da faringe.Doenças da Laringe: Anatomia e fisiologia; Laringites agudas e crônicas; 
Malformações congênitas; Fendas glóticas; Paralisias laríngeas; Noções de foniatria; A voz humana; 
Blastomas benignos de laringe; Câncer de laringe; Laringectomia total simples; Esvaziamentos cervicais 
(indicações e técnicas); Microcirurgia endolaríngea; Indicações de traqueostomia. Doenças do Sistema 
Auditivo: Anatomia e fisiologia da audição; Fisiologia vestibular; Semiologia da audição; Impedanciometria, 
Audiometria eletroencefálica; Otoemissões; Patologia do ouvido externo; Otites médias agudas; otites 
médias crônicas; Timpanoplastias; Otites médias serosa/secretora; Complicações das otites médias; 
Paralisia facial endotemporal; Paralisia de Bell; Fraturas do osso temporal; surdez infantil; Trauma sonoro; 
Labirintopatias vasculares e metabólicas; Surdez súbita; Cirurgia funcional das malformações congênitas 
dos ouvidos; Próteses auditivas; Otosclerose – tratamento cirúrgico; Doenças de Méniere; Outras causas de 
vertigem; Neuroma do acústico; Otoneurocirurgia – indicações. Antibióticoterapia em Otorrinolaringologia. 

Médico Pediatra 
Pediatria Geral: História clínica pediátrica; Avaliação da criança doente; Prevenção de Acidentes na Infância; 
Crescimento e desenvolvimento; Nutrição da criança; Hipovitaminoses; Desnutrição Energético-protéica; 
Desidratação; Imunizações; Distúrbios de comportamento; Saúde bucal; Febre; Choro no lactente. 
Pneumologia: Infecções respiratórias agudas; Pneumonias; Derrame Pleural; Bronquiolite; Asma Brônquica; 
Laringites; Fibrose Cística; Tuberculose. Gastrenterologia: Doença Diarréica Aguda; Terapia de Reidratação 
Oral; Diarréia Crônica; Dor Abdominal; Refluxo Gastroesofágico; Úlcera Péptica; Hepatites; Colestase; 
Doença Celíaca;  Obstipação; Sangramento Digestivo. Neurologia: Convulsões; Coma; Meningoencefalites; 
TCE; Cefaléia. Hematologia: Anemias; Leucemias e Linfomas; Púrpuras; Hemoglobinopatias. Doenças 
Infecciosas e Parasitárias: Exantemas Virais; Estreptococcias; Estafilococcias; Caxumba; Coqueluche; 
Difteria; Varicela; Mononucleose; Citomegalovirose; AIDS/SIDA; Septicemia; Parasitoses; Imunologia e  
Reumatologia: Principais imunodeficiências; Infecções no paciente imunodeprimido; Lúpus Eritematoso 
Sistêmico; Artrite Idiopática Juvenil; Febre Reumática. Nefrologia: Glomerulonefrite Aguda Pós-
estreptocócica; Síndrome; Nefrótica; Infecção Urinaria; Síndrome Hemolítico-urêmica; Enurese; Tumor de 
Wilms. Endocrinologia: Baixa estatura; Diabete Melito; Puberdade Precoce; Hipotiroidismo; Obesidade. 
Cardiologia: Cardiopatias Congênitas; Insuficiência Cardíaca Congestiva; Endocardite Bacteriana; 
Miocardites; Doença de Kawasaki; Dermatologia: Impetigos; Estrófulo; Eczemas; Dermatomicoses; 
Urticária; Emergência: Técnicas Básicas de Reanimação e Ressuscitação Cardiorrespiratória; Choque; 
Intoxicações Agudas; Coma; Analgesia e Sedação em Pediatria. Cirurgia Pediátrica: Apendicite Aguda; 
Hérnias; Fimose, Criptorquidia e Hidrocele; Massa cervical e abdominal. 

Médico Radiologista 
Tórax, Sistema Músculo-esquelético, Tireoide, Sistema Nervoso Central, Órbita, Ouvido, Nariz, Pescoço, 
Mama, Coração e Grandes-vasos, Fígado, Ducto-biliar, Pâncreas, Baço, Trato Gastro-intestinal, Trato Uro-
genital, Obstetrícia, Ginecologia, Doppler, Física de Raio X e Intervenção. 

Médico Traumatologista 
Anti-inflamatótios não hormonais; artrocentese e análise do líquido sinovial; abordagem do paciente com 
dor monoarticular e poliarticular; artrite séptica; artrites por cristais (gota e pirofosfato de cálcio); 
síndromes regionais dolorosas (lombalgia, cervicobraqialgia, tendinites, síndrome do impacto, epicondilite, 
túnel do carpo, fasciíte plantar, dor patelofemoral); osteoartrite; Semiologia ortopédica; anomalias 
congênitas; doenças inflamatórias e infecciosas dos ossos e articulações; tumores musculoesqueléticos; 
fraturas em adultos e crianças; amputações (indicações e técnicas). 

Médico Veterinário 
Zoonoses: caracterização; diagnóstico; vistoria zoosanitárias. Métodos utilizados na análise e inspeção de 
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ambientes. Ações de fiscalização do meio ambiente. Controle de populações animais responsáveis pela 
transmissão de zoonoses. Campanhas de Vacinação. Legislações pertinentes.  

Nutricionista 
Ética Profissional e Legislação. Conceitos básicos de nutrição. Nutrição nas diferentes fases da vida. 
Dietoterapia. Microbiologia de alimentos. Controle Higiênico Sanitário  dos Alimentos. Técnicas dietéticas de 
pré-preparo e preparo de alimentos. Conceitos de Administração. Desnutrição. Fundamentos sobre as 
principais leis de Alimentos/Vigilância Sanitária (hortifrutigranjeiros, enlatados, embutidos, carnes, etc.). 
Concepções de programas de merenda escolar e suplementação alimentar em escolas. Ênfase também em 
ambientes coletivos (hospitais), elaborando sugestões de cardápios específicos a diferentes necessidades. 

Psicológico 
Indivíduo, Instituições, Sociedade: Desenvolvimento, Interação Social, Processos de Conhecimento da 
Realidade, O Inconsciente, Casualidades Psíquicas, A Dimensão Ideológica das Instituições, A Família, A 
Escola, O Processo Grupal e as Práticas Terapêuticas de Grupo, O Trabalho Institucional Psicológico. 
Psicologia, Psicanálise e Psicoterapias: Clínica Psicológica e suas Especialidades, O Campo das Psicoterapias, 
A Nova Cultura Psicológica, Diagnóstico em Psicanálise. Teorias da Personalidade. Ética Profissional. 

Psicopedagogo 
Fundamentos da Psicopedagogia – histórico; objeto de estudo; embasamento teórico; campo de atuação. 
Código de Ética. Diagnóstico Psicopedagógico. Técnicas de diagnóstico psicopedagógico – entrevistas; 
anamnese; hora do jogo; EOCA; observações; avaliação da leitura e escrita; avaliação do raciocínio 
matemático; par educativo; desenho da família; avaliação psicomotora; provas operatórias. Intervenção 
psicopedagógica. O papel do jogo e do brinquedo na atuação psicopedagógica. Desenvolvimento cognitivo 
– Piaget e Vygotsky. Modalidades de aprendizagem. Desenvolvimento psicomotor e o processo de 
aprendizagem. Desenvolvimento afetivoemocional – Teoria Psicanalítica (Freud). O primeiro ano de vida 
(Spitz). Desenvolvimento neurológico e aprendizagem. Transtornos e dificuldades de aprendizagem. 
Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Problemas específicos relacionados ao aprendizado escolar. 
Relações familiares e o processo de aprendizagem. Psicopatologia e aprendizagem. Psicopedagogia e as 
relações interpessoais. ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).  

Operador de ETA 
Conhecimento de: Dosadores de produtos químicos; identificar e operar os diversos dosadores de ETA e 
ETE. Noções de medidas como volume, peso, vazão. Conhecimento em analises de rotina de ETAS e ETE 
tais como pH, Turbidez, cloro, cor, ”Jar Test“, DBO,sólidos,temperatura. Coletas de amostras; 
conhecimento da importância de executar corretamente; identificação das unidades de uma ETA e ETE. 
Segurança do trabalho. Rotinas administrativas e operacionais da área de atuação. Legislação e normas 
técnicas da área de atuação. Utilização de materiais e equipamentos na área de atuação. 

Professor de Braile 
Legislação específica sobre o uso do Sistema Braille no Brasil: Lei Federal No. 9610, de 19 de fevereiro de 
1998; portarias ministeriais Nº 319, de 26 de fevereiro de 1999; Nº 872 de 01 de junho de 1999; Nº 554 
de 26 de Abril de 2000; Sistema Braille: histórico e Aplicação à Língua  Portuguesa; O código Braille na 
Grafia da Língua Portuguesa: valor dos sinais e normas de aplicação; Simbologia aplicada à Matemática: 
prefixos alfabéticos e sinais unificadores; índices, números e operações aritméticas fundamentais; frações, 
potências e raízes; teoria de conjuntos; Escrita Braille aplicada em Contexto Informático; Disposição do 
texto Braille: título e subtítulos, parágrafo, paginação, separadores de textos, destaque de textos. 

Professor de Educação Física  e  Educador Físico 
EDUCAÇÃO FÍSICA – ÁREA DE CONHECIMENTO - O movimento do ser humano nas dimensões filosófica, 
política, histórica, sócio-cultural e biológica: sua importância e implicações pedagógicas. EDUCAÇÃO FÍSICA 
– LINGUAGEM E CULTURA DE MOVIMENTO - Interfaces e desdobramentos; significados, contextualização e 
implicações. A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - O ensino e a aprendizagem em Educação 
Física; procedimentos metodológicos e avaliatórios.  

Professor de Ensino Básico – PEJA 
Linguagem e participação social. Linguagem, atividade discursiva e textualidade. Linguagem verbal e 
nãoverbal. A diversidade textual nas diferentes disciplinas do currículo. O texto como unidade de ensino. 
Gêneros discursivos em língua portuguesa, nas modalidades oral e escrita. Práticas de leitura para 
formação de leitores competentes. Práticas de produção de textos para formação de escritores 
competentes. Práticas de análise e reflexão sobre a língua: revisão de textos, ortografia, pontuação e 
aspectos gramaticais relacionados ao texto e seus fragmentos – período, oração, frase e palavra. A 



                                            
 
 

Edital de Abertura – Concurso Público Prefeitura de Pindoretama - CE      - Disponibilizado em 18/11/2010  -      Página 25 de 30 
 

Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Pindoretama 

construção dos conceitos matemáticos: tratamento da informação, números e operações, espaço e forma, 
grandezas e medidas. Caminhos para o fazer matemático: resolução de problemas, história da matemática, 
tecnologias da informação, jogos. Conceitos centrais das ciências naturais: energia, matéria, espaço, 
tempo, transformação, sistema, ciclo e vida. História das ideias científicas. História das relações do ser 
humano com seu corpo, com o ambiente e com os recursos naturais. Procedimentos fundamentais para o 
fazer científico. Produção do conhecimento histórico: noções de identidade e de tempo. Eixos temáticos do 
ensino e aprendizagem de história: história local e do cotidiano, história das organizações populacionais, 
incluindo os povos da floresta amazônica. Fontes documentais no ensino e aprendizagem de história. 
Produção do conhecimento geográfico: categorias de espaço geográfico, paisagem, território e lugar. Blocos 
temáticos: estudo da paisagem local, paisagens urbanas e demais paisagens, incluindo a floresta 
amazônica. Representações do espaço no estudo da geografia: linguagem cartográfica. 

Professor de Inglês 
Os PCNs e o ensino de Língua Inglesa. Língua e Cultura. Linguagem e comunicação. O idioma 
estrangeiro e o acesso à informações. Leitura e interpretação de textos. Gramática (sendo 
sempre explorada dentro de um contexto). Substantivos: Gênero, número. Caso Possessivo. 
Pronomes ( todos os tipos). Adjetivos ( grau comparativo e superlativo). Numerais. Verbos: auxiliares 
( to be supposed to) anômalos, regulares e irregulares, uso enfático do Do, Voz Ativa e Voz Passiva. 
Subjuntivo, Infinitivo, Gerúndio e Particípio, Tag. Questions, Reported Speech ( Discurso 
Indireto). Artigos: Definido e Indefinido. Preposições- (as mais usadas) Preposições usadas com 
adjetivos e particípios. Sufixos: less, ness, ly, ship, ward, em, ism, hard. 

Professor de Libras 
Gêneros textuais; Texto e discurso; Linguagem e argumentação; Interpretação; Ambigüidade; Paralelismo; 
Intertextualidade; Gradação; Figuras de linguagem; Funções da linguagem; Variação lingüística; Aspectos 
semânticos das palavras (denotação, conotação, sinonímia, paronímia, antonímia); Modos de citação do 
discurso alheio: direto, indireto e indireto-livre; Coesão e coerência textual; Usos da pessoa no discurso 
(pessoalidade e impessoalidade); análise lingüística: aspectos morfossintáticos, formação de palavras; 
colocação pronominal, sintaxe de concordância (verbal e nominal); sintaxe de regência (nominal e verbal), 
sintaxe da oração, ortografia e pontuação. Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do 
ensino; Prática e saber docente; A Didática e a formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de 
ensino; O planejamento de ensino; Componentes e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os 
objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; Relação professor-aluno; Avaliação escolar. Legislação 
sobre a acessibilidade dos surdos e oficialização da Libras (língua brasileira de sinais) Código de ética de 
Intérprete de Língua de sinais. Abordagens Educacionais na Educação de surdos: Oralismo, Comunicação 
Total e Bilingüismo. Análise Crítica das Filosofias Educacionais para Surdos.História da Educação para 
Surdos.O Processo da Integração Educacional do Surdo.Línguas de Sinais: o estabelecimento nominal, 
sistema de pronomilização e concordância verbal. Aquisição da linguagem em crianças surdas. Aquisição da 
L2. O intérprete da Língua de Sinais: conceituação, requisitos, tipos e utilização dos serviços prestados. 
Fundamentos e princípios da educação inclusiva; Legislação Educacional; Constituição da República 
Federativa do Brasil; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, que Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência; Atendimento educacional especializado e a educação inclusiva; Inclusão 
escolar de alunos surdos; Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que Estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências; Lei Federal nº 10.436, de 24/04/02, que Dispõe sobre a 
Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências; Decreto Federal nº 5.626, de 22/12/05, que 
regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 
2000; Língua Brasileira de Sinais. 

Professor de Educação Fundamental/Séries Finais (Geografia) 
Gêneros textuais; Texto e discurso; Linguagem e argumentação; Interpretação; Ambigüidade; Paralelismo; 
Intertextualidade; Gradação; Figuras de linguagem; Funções da linguagem; Variação lingüística; Aspectos 
semânticos das palavras (denotação, conotação, sinonímia, paronímia, antonímia); Modos de citação do 
discurso alheio: direto, indireto e indireto-livre; Coesão e coerência textual; Usos da pessoa no discurso 
(pessoalidade e impessoalidade); análise lingüística: aspectos morfossintáticos, formação de palavras; 
colocação pronominal, sintaxe de concordância (verbal e nominal); sintaxe de regência (nominal e verbal), 
sintaxe da oração, ortografia e pontuação. Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do 
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ensino; Prática e saber docente; A Didática e a formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de 
ensino; O planejamento de ensino; Componentes e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os 
objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; Relação professor-aluno; Avaliação escolar. O Espaço 
Geográfico: Categorias de análise; Ensino e representações; Localização e inter-relações dos fenômenos 
geográficos na superfície terrestre. A relação Sociedade/ Natureza e as dinâmicas das paisagens terrestres. 
Geopolíticas, economia, natureza e formas de organização das sociedades no espaço globalizado. A 
natureza e a sociedade nas diversas regiões do mundo. O território brasileiro: dinâmica e estrutura da 
população; os usos dos recursos da natureza; as transformações do seu espaço. O Brasil no contexto 
capitalista atual. Regionalização do espaço brasileiro: aspectos socioeconômicos e ecológicos. 

Professor de Educação Fundamental/Séries Finais (História) 
Gêneros textuais; Texto e discurso; Linguagem e argumentação; Interpretação; Ambigüidade; Paralelismo; 
Intertextualidade; Gradação; Figuras de linguagem; Funções da linguagem; Variação lingüística; Aspectos 
semânticos das palavras (denotação, conotação, sinonímia, paronímia, antonímia); Modos de citação do 
discurso alheio: direto, indireto e indireto-livre; Coesão e coerência textual; Usos da pessoa no discurso 
(pessoalidade e impessoalidade); análise lingüística: aspectos morfossintáticos, formação de palavras; 
colocação pronominal, sintaxe de concordância (verbal e nominal); sintaxe de regência (nominal e verbal), 
sintaxe da oração, ortografia e pontuação. Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do 
ensino; Prática e saber docente; A Didática e a formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de 
ensino; O planejamento de ensino; Componentes e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os 
objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; Relação professor-aluno; Avaliação escolar. História Geral. 
As sociedades antigas orientais: Egito e Mesopotâmia - economia e sociedade. A antiguidade clássica: 
formação e transformação da Grécia antiga - a Grécia clássica - aspectos da cultura grega. Roma: da 
monarquia à república - origens e declínio - magia e religião. O Islã. O medievo: o império carolíngio. 
Feudalismo: economia e sociedade - origem e desagregação. As Cruzadas. A era moderna: a expansão 
ultramarina e a colonização. A América précolombiana. Renascimento cultural. O absolutismo e o antigo 
regime. As revoluções inglesas. A revolução francesa. A contemporaneidade: Revolução industrial. As 
revoluções liberais. Os grandes conflitos mundiais. O período entreguerras. A guerra fria. A formação e 
desintegração do bloco soviético. O terceiro mundo e a dependência da América Latina. História do Brasil. 
Colonização portuguesa: aspectos sociais, econômicos e políticos. A escravidão indígena e africana. A vinda 
da família real. A independência. Primeiro reinado. As regências. Segundo reinado. Desagregação do 
império e movimento republicano. A república das espadas e a república dos coronéis. Tenentismo. 
Revolução de 1930. Era Vargas. O Estado Novo. O interregno democrático. A ditadura militar. A Nova 
República. O Brasil na era da globalização. 

Professor de Educação Fundamental/Séries Finais (Matemática) 
Gêneros textuais; Texto e discurso; Linguagem e argumentação; Interpretação; Ambigüidade; Paralelismo; 
Intertextualidade; Gradação; Figuras de linguagem; Funções da linguagem; Variação lingüística; Aspectos 
semânticos das palavras (denotação, conotação, sinonímia, paronímia, antonímia); Modos de citação do 
discurso alheio: direto, indireto e indireto-livre; Coesão e coerência textual; Usos da pessoa no discurso 
(pessoalidade e impessoalidade); análise lingüística: aspectos morfossintáticos, formação de palavras; 
colocação pronominal, sintaxe de concordância (verbal e nominal); sintaxe de regência (nominal e verbal), 
sintaxe da oração, ortografia e pontuação. Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do 
ensino; Prática e saber docente; A Didática e a formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de 
ensino; O planejamento de ensino; Componentes e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os 
objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; Relação professor-aluno; Avaliação escolar. Conjuntos 
Numéricos: relações de inclusão, operações e intervalos. Cálculo Algébrico: operações com expressões 
algébricas, identidades algébricas notáveis, cálculo de potências e radicais, expoentes negativos e 
fracionários, raiz quadrada. Equações e Inequações: resolução de equações de 1º e 2º graus, estudo do 
trinômio do 2º grau, relação entre coeficientes e raízes, representação gráfica, desigualdades do 1º e 2º 
graus, resolução de sistemas de equações e inequações do 1º e 2º graus. Geometria Plana: elementos 
primitivos: semi-retas, semiplanos, segmentos e ângulos, retas perpendiculares e retas paralelas, 
triângulos, quadriláteros, circunferência e disco, segmentos proporcionais; semelhança de polígonos, 
relações métricas e trigonométricas nos triângulos, retângulos, círculos e polígonos regulares, áreas de 
polígonos, círculos e figuras regulares. Geometria Espacial: retas e planos no espaço. paralelismo e 
perpendicularismo, prismas, pirâmides e respectivos troncos, cálculo de áreas e volumes, cilindro, cone e 
esfera, cálculo de áreas e volumes. Geometria Analítica: coordenadas cartesianas na reta e no plano, 
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distância entre dois pontos, equação da reta: formas reduzidas, geral e segmentária, coeficiente angular, 
interseção de retas, retas paralelas e perpendiculares, feixes de retas, distância de um ponto a uma reta, 
área de um triângulo, equação da circunferência, tangentes a uma circunferência, parábola, elipse e 
hipérbole, equações reduzidas. Funções: gráficos de funções, funções injetoras e sobrejetoras, função 
composta e função inversa, função do 1º e 2º graus, gráficos, máximo ou mínimo de funções do 2º grau, 
função exponencial e função logarítmica, logaritmos, equações e inequações exponenciais, equações e 
inequações logarítmicas. Estatística: termos de uma pesquisa estatística, representação gráfica, medidas de 
tendência central, medidas de dispersão. Matemática Financeira: números proporcionais, porcentagem, 
termos importantes de matemática financeira, juros simples, juros compostos, juros e funções. Números 
Complexos: representação algébrica, trigonométrica e geométrica dos números complexos, operações com 
os números complexos na forma algébrica e trigonométrica, potenciação e radiação de números complexos. 
Polinômios e Equações Algébricas: operações com polinômios, identidade de polinômios, regra de Briot-
Ruffini, Teorema de D’alembert, Teorema do Fator, decomposição em fatores de 1º grau, multiplicidade da 
raiz. Seqüências: noções, progressões aritméticas e geométricas. Análise Combinatória: arranjos, 
permutações, combinações simples e com repetição, Binômio de Newton. Probabilidades: conceito de 
probabilidade, resultados igualmente prováveis, probabilidade convencional, independência. Matrizes, 
Determinantes e Sistemas Lineares: operações e inversa de uma matriz, propriedade e aplicação do 
determinante de uma matriz quadrada, sistemas lineares, matriz associada a um sistema, resolução e 
discussão de um sistema linear. Trigonometria: medida de arcos e ângulos, relação entre arcos, 
periodicidade, cálculo dos valores em gráfico das funções trigonométricas, transformações trigonométricas, 
funções inversas circulares, resolução de triângulos retângulos, Lei dos senos, Lei dos cossenos, Teorema 
de área, Teorema das projeções.  

Professor de Educação Fundamental/Séries Finais (Português) 
Gêneros textuais; Texto e discurso; Linguagem e argumentação; Interpretação; Ambigüidade; Paralelismo; 
Intertextualidade; Gradação; Figuras de linguagem; Funções da linguagem; Variação lingüística; Aspectos 
semânticos das palavras (denotação, conotação, sinonímia, paronímia, antonímia); Modos de citação do 
discurso alheio: direto, indireto e indireto-livre; Coesão e coerência textual; Usos da pessoa no discurso 
(pessoalidade e impessoalidade); análise lingüística: aspectos morfossintáticos, formação de palavras; 
colocação pronominal, sintaxe de concordância (verbal e nominal); sintaxe de regência (nominal e verbal), 
sintaxe da oração, ortografia e pontuação. Língua e linguagem: função simbólica (representação de mundo) 
e função comunicativa (interação social, ação lingüística). Dimensões da linguagem (semântica, gramatical 
e pragmática). Gêneros do discurso: estrutura, seqüências discursivas predominantes, dialogia e 
intertextualidade; Concepções de gramática: normativa ou prescritiva,descritiva, internalizada. Diferenças 
entre padrões do oral e do escrito; norma culta. Organização estrutural dos enunciados: propriedades 
morfológicas (flexão e processos derivacionais) e sintáticas (forma e função dos elementos da estrutura da 
sentença e dos sintagmas constituintes). Conexão entre orações e períodos: parataxe, coordenação e 
subordinação. Léxico: campos lexicais, redes semânticas, arcaísmos, neologismos, estrangeirismos, 
regionalismos, jargões, gírias; O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão/coerência. 
Estratégias de Leitura; Procedimentos de refacção do texto (substituição, acréscimo, eliminação, 
permutação); Movimentos literários em Língua Portuguesa. Gêneros narrativos. Didática: objeto de estudo; 
Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática e a formação docente; 
Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes e dinâmicas do 
processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; Relação professor-
aluno; Avaliação escolar. Contextualização da Educação: Resgate Histórico de Educação; Fundamentos 
Filosóficos e Sociológicos que embasam a prática do professor; A formação do educador de educação 
básica; As novas tecnologias e educação. 

Professor de Educação Fundamental/Séries Finais (Ciências Naturais) 
Gêneros textuais; Texto e discurso; Linguagem e argumentação; Interpretação; Ambigüidade; Paralelismo; 
Intertextualidade; Gradação; Figuras de linguagem; Funções da linguagem; Variação lingüística; Aspectos 
semânticos das palavras (denotação, conotação, sinonímia, paronímia, antonímia); Modos de citação do 
discurso alheio: direto, indireto e indireto-livre; Coesão e coerência textual; Usos da pessoa no discurso 
(pessoalidade e impessoalidade); análise lingüística: aspectos morfossintáticos, formação de palavras; 
colocação pronominal, sintaxe de concordância (verbal e nominal); sintaxe de regência (nominal e verbal), 
sintaxe da oração, ortografia e pontuação. Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do 
ensino; Prática e saber docente; A Didática e a formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de 
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ensino; O planejamento de ensino; Componentes e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os 
objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; Relação professor-aluno; Avaliação escolar. Meio 
Ambiente: água, solo e ar. Higiene e Saúde: noções básicas, doenças endêmicas. Ecologia: seres vivos e 
ambiente, cadeias e teias alimentares, ecossistemas, educação ambiental. Seres vivos: reinos da natureza e 
vírus. Corpo Humano: citologia, histologia, nutrição, digestão, respiração, circulação, excreção, hormônios, 
locomoção, sistema nervoso, sentidos, reprodução hereditariedade, AIDS, doenças sexualmente 
transmissíveis. A matéria e suas propriedades: matéria, corpo, substância, propriedades da matéria, 
estados físicos da matéria, mudanças de estado físico da matéria. O átomo: partículas, número atômico, de 
massa e de nêutrons, íons. Características dos átomos: elementos químicos, semelhanças atômicas. 
Substâncias: moleculares, iônicas, puras. Misturas: homogêneas, heterogêneas. Classificação dos elementos 
químicos: histórico, grupos, períodos. Ligações químicas: características (iônicas e covalente). Reações 
químicas: tipos de reações. Ácidos e bases: conceitos, propriedades e classificação. Sais e óxidos: 
conceitos, propriedades e classificação. Histórico e Evolução da Física. Cinemática escalar e vetorial: 
definições e conceitos. Movimentos: Uniforme, uniformemente variado, queda livre. Dinâmica: força e 
movimento. Energia: energia potencial, cinética e mecânica. Eletricidade: eletrostática, eletrodinâmica. 
Calor e temperatura: escalas termométricas. 

Professor de Educação Fundamental/Séries Finais (Artes) 
Gêneros textuais; Texto e discurso; Linguagem e argumentação; Interpretação; Ambigüidade; Paralelismo; 
Intertextualidade; Gradação; Figuras de linguagem; Funções da linguagem; Variação lingüística; Aspectos 
semânticos das palavras (denotação, conotação, sinonímia, paronímia, antonímia); Modos de citação do 
discurso alheio: direto, indireto e indireto-livre; Coesão e coerência textual; Usos da pessoa no discurso 
(pessoalidade e impessoalidade); análise lingüística: aspectos morfossintáticos, formação de palavras; 
colocação pronominal, sintaxe de concordância (verbal e nominal); sintaxe de regência (nominal e verbal), 
sintaxe da oração, ortografia e pontuação. Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do 
ensino; Prática e saber docente; A Didática e a formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de 
ensino; O planejamento de ensino; Componentes e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os 
objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; Relação professor-aluno; Avaliação escolar. História do 
ensino da Arte no Brasil. As linguagens artísticas no processo de ensino aprendizagem: Artes visuais - 
Desenho, Pintura, Escultura, Gravura, Colagem, Instalação, Fotografia, Cinema, Vídeo e Arte 
Computacional. Metodologia do ensino de Arte. Avaliação e ensino de Arte. História da Arte geral e do 
Brasil: rupestre, indígena e mundo antigo, medieval, renascentista e barroca, acadêmica e moderna, 
contemporânea e pós-moderna. Música, dança, teatro, literatura: aspectos básicos e estilos. História e 
Cultura Afro-Brasileira. Arte e Cultura Cearense: arquitetura, artes plásticas, música, dança e teatro. O 
ensino de teatro no contexto atual. Processo de construção do conhecimento em teatro - interações com 
texto, o espaço, o contexto e os personagens. Teatro como atividade coletiva - vivência de contextos e 
situações através da ação. Criação, articulação e dramatização de imagens através do teatro. Artes, história 
e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Reflexões sobre a arte, seus significados e possíveis 
definições. As obras de arte e os contextos em que foram produzidas. O processo de ensino-aprendizagem 
em arte. As artes visuais e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Professor de Educação Fundamental/Séries Iniciais 
Linguagem e participação social. Linguagem, atividade discursiva e textualidade. Linguagem verbal e 
nãoverbal. A diversidade textual nas diferentes disciplinas do currículo. O texto como unidade de ensino. 
Gêneros discursivos em língua portuguesa, nas modalidades oral e escrita. Práticas de leitura para 
formação de leitores competentes. Práticas de produção de textos para formação de escritores 
competentes. Práticas de análise e reflexão sobre a língua: revisão de textos, ortografia, pontuação e 
aspectos gramaticais relacionados ao texto e seus fragmentos – período, oração, frase e palavra. A 
construção dos conceitos matemáticos: tratamento da informação, números e operações, espaço e forma, 
grandezas e medidas. Caminhos para o fazer matemático: resolução de problemas, história da matemática, 
tecnologias da informação, jogos. Conceitos centrais das ciências naturais: energia, matéria, espaço, 
tempo, transformação, sistema, ciclo e vida. História das ideias científicas. História das relações do ser 
humano com seu corpo, com o ambiente e com os recursos naturais. Procedimentos fundamentais para o 
fazer científico. Produção do conhecimento histórico: noções de identidade e de tempo. Eixos temáticos do 
ensino e aprendizagem de história: história local e do cotidiano, história das organizações populacionais, 
incluindo os povos da floresta amazônica. Fontes documentais no ensino e aprendizagem de história. 
Produção do conhecimento geográfico: categorias de espaço geográfico, paisagem, território e lugar. Blocos 
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temáticos: estudo da paisagem local, paisagens urbanas e demais paisagens, incluindo a floresta 
amazônica. Representações do espaço no estudo da geografia: linguagem cartográfica. 

Professor de Ensino Básico – Educação Infantil 
Gêneros textuais; Texto e discurso; Linguagem e argumentação; Interpretação; Ambigüidade; Paralelismo; 
Intertextualidade; Gradação; Figuras de linguagem; Funções da linguagem; Variação lingüística; Aspectos 
semânticos das palavras (denotação, conotação, sinonímia, paronímia, antonímia); Modos de citação do 
discurso alheio: direto, indireto e indireto-livre; Coesão e coerência textual; Usos da pessoa no discurso 
(pessoalidade e impessoalidade); análise lingüística: aspectos morfossintáticos, formação de palavras; 
colocação pronominal, sintaxe de concordância (verbal e nominal); sintaxe de regência (nominal e verbal), 
sintaxe da oração, ortografia e pontuação. Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do 
ensino; Prática e saber docente; A Didática e a formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de 
ensino; O planejamento de ensino; Componentes e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os 
objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; Relação professor-aluno; Avaliação escolar. Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil. Concepção de educação infantil, de infância e de criança. O 
imaginário infantil. O professor de educação infantil – Perfil. Desenvolvimento infantil – físico, afetivo, 
cognitivo e social. Relação entre o cuidar e o educar. A construção do raciocínio matemático. Pensamento e 
linguagem - leitura e escrita – letramento. A instituição e o projeto educativo. O brincar e o brinquedo. 
Construção das diferentes linguagens pelas crianças: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e 
escrita, natureza e ambiente e matemática. O jogo como recurso privilegiado. Avaliação do processo 
educativo na educação infantil.  

Agente Comunitário de Saúde 
Doutrinas do SUS. Princípios que regem o SUS. Promoção, prevenção e recuperação da saúde. Conceito de 
doença e saúde. Noções de atenção à gestante, à criança, ao adulto, à mulher e ao idoso. Identificação da 
carteira de vacinas.   

Agente de Combate a Endemias 
Doutrinas do SUS. Princípios que regem o SUS. Promoção, prevenção e recuperação da saúde. Conceito de 
doença e saúde. Noções de atenção à gestante, à criança, ao adulto, à mulher e ao idoso. Identificação da 
carteira de vacinas. Noções de Epidemiologia, controle de doenças (Malária, Leishmaniose, 
Esquistossomose, Febre Amarela, Dengue, Doenças de Chagas, Peste, Filariose, Bócio, Diabete, 
Tuberculose e Hipertensão). Normas e Recomendações Técnicas para Vigilância e Controle do Aedes 
Aegypti . 

Auxiliar de Enfermagem 
Noções de Anatomia e Fisiologia Humana. Noções de saúde pública. Administração de medicamentos, 
verificação de pressão arterial, pulso, temperatura e respiração. Realização de curativos. Noções de 
farmacologia. Primeiros socorros. Coleta e armazenagem de amostras. Noções de rotinas administrativas 
ambulatoriais (controles de estoques de medicamentos, registro e controle de atestados médicos, etc). 
Noções básicas de enfermagem e clínica cirúrgica, ortopedia, urgências, saúde pública e pediatria. Vacinas.  

Auxiliar de Saúde Bucal 
Noções gerais sobre atendimento ao público; Higiene e limpeza; Utilização de materiais dentários; Saúde 
bucal e profilaxia; Arcadas dentárias (adulto e criança); Estrutura do dente; Montagem de instrumental 
clínico; EPI (Equipamentos de Proteção Individual); Esterilização, desinfecção e manutenção de 
equipamentos; Materiais usados para restaurações; Registro de Dados (Anamnese) e Processo radiográfico 
(tomada e revelação).  

Auxiliar de Laboratório 
Noções básicas de segurança do laboratório: estocagem de reagentes químicos, riscos de incêndios em 
solventes inflamáveis; misturas explosivas; reagentes perigosos pela toxidade e/ou reatividade; Técnicas 
básicas de laboratório: lavagem e esterilização de vidraria e de outros materiais; preparação de amostras e 
de materiais; preparo de soluções: análises potenciométricas e espectofotométricas; Filtração; Sistemas de 
aquecimento e refrigeração; secagem de substâncias; uso e conservação de aparelhagem comum de um 
laboratório; medidas de peso e de volume; Montagens típicas de aparelhos para destilação; Eliminação de 
resíduos químicos. 

Técnico em Enfermagem 
1 - Noções de anatomia e fisiologia. 2 - Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. 3 - Noções de 
organização da assistência e cuidados de enfermagem à mulher, a criança, adolescente, ao adulto, ao idoso 
e saúde mental. 4 - Cuidados de Enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-contagiosas, 
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sexualmente transmissíveis e de doenças crônicas e degenerativas. 5 - Enfermagem de urgência e 
emergência: primeiros socorros. 6 - Executar Técnicas de Enfermagem: tais como sinais vitais, sondagens, 
higienização, procedimentos e técnicas pre-hospitalares, administração de medicamentos, administração de 
dietas, coleta de material para exame, oxigenoterapia, nebulização, procedimento pós-morte, cuidados com 
traqueostomia, cuidados com drenagem torácicas e ostomias; 7 - Cuidados de Enfermagem no tratamento 
de feridas e prevenção de lesões cutâneas. 8 - Central de Material Esterelizado: Métodos e procedimentos 
específicos de Limpeza, desinfecção e esterilização; 9 - Enfermagem Médico-cirúrgica: Assistência de 
enfermagem em Doenças Transmissíveis - defesa do organismo, conceito e tipo de imunidade, noções de 
vacinação, vacinas e rede de frio. 10 - Assistência de enfermagem em distúrbios crônico-degenerativos: 
respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, músculo-esquelético. 11 - Atuação de enfermagem em 
Centro Cirúrgico de Central de Material. 12 - Enfermagem Materno-Infantil e Pediatria: Atendimento de 
enfermagem à saúde materno-infantil e pediatria: prénatal, parto e puerpério e período neonatal. 13 - 
Programas Nacionais de Saúde: Imunização-PNI, Tuberculose, Hanseníase, DST`s e AIDS, Diabetes. 14 - 
Deontologia de Enfermagem: Lei do exercício profissional, Trabalho em equipe. 15 - Políticas de saúde: 
noções sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, Políticas institucionais de Humanização da Assistência. 16 - 
Prontuário e Registro de enfermagem. 17 - Resíduos de Saúde. 

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

Motorista (todas as categorias) 
Legislação de Trânsito, baseada no novo Código de Trânsito Brasileiro. Regras Gerais para a circulação de 
veículos no perímetro urbano e nas estradas. Os sinais de trânsito, segurança e velocidade. Registro e 
Licenciamento de veículos. Condutores de veículos - deveres e proibições. As infrações à legislação de 
trânsito, penalidades e recursos. Manutenção de veículos. Noções básicas de mecânica automotiva. 
Primeiros socorros em acidentes de trânsito. Circulação urbana e trânsito. Direção defensiva. 

 


