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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS
ESTADO  DE  SÃO  PAULO 

Rua das Nações Unidas, nº 400 - CEP 16.800-000 - Fone (18) 3701-9000 

 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS, 

ESTADO DE SÃO PAULO. 
 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
Nº 001-001/2011CPMIR. 

 
O Prefeito Municipal de Mirandópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que fará realizar, 
neste Município, através da M&G - Consultoria e Representações Empresariais Ltda, CONCURSO PÚBLICO para preenchimento 
de cargos públicos para Assistente Social, Dentista, Dentista da ESF Rural, Enfermeiro, Enfermeiro da ESF Rural, 
Farmacêutico, Farmacêutico da ESF Rural, Fonoaudiólogo, Médico, Professor de Educação Infantil – Pré I e Pré II, Professor 
de Apoio à Educação Infantil – Pré I e Pré II, Professor de Educação Básica I – Ensino Fundamental, Professor de Apoio PEB I 
– Ensino Fundamental, Professor de Atividades Educacionais Complementares – PEB I – AEC-CEMPIS (Leitura, escrita e 
reforço escolar), Professor de Atividades Educacionais Complementares – PEB I – AEC-CEMPIS (Empreendedorismo e 
Artesanato), Psicólogo 40hs, Psicólogo 30hs, Químico, Agente do IEC, Agente de Saúde Pública, Auxiliar de Assistente Social, 
Fiscal Ambiental, Monitor, Técnico de Farmácia, Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em 
Topografia e Agrimensura, Agente Comunitário de Saúde – ESF Rural, Agente Comunitário de Saúde – ESF Urbano, Agente de 
Vetores, Agente de Zoonoses, Atendente, Auxiliar de Consultório Odontológico, Auxiliar de Marcenaria, Merendeira, Pajem e 
Servente, que será regida pelas presentes Instruções Especiais, que constituem parte integrante deste Edital para todos os 
efeitos e, Lei Complementar Municipal nº 063/2010, Estatuto do Magistério Municipal – Lei Complementar Municipal nº 
067/2010 e Lei Municipal nº 1.486, de 03 de dezembro de 1986, bem como alterações posteriores. 
 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1- O concurso destina-se ao preenchimento de cargos públicos, de acordo com o constante da tabela do item 2 – DO 
CARGO, mais as que vagarem ou forem necessárias durante o prazo de validade do concurso. 
1.2- O concurso, para todos os efeitos, tem validade de dois anos a partir da data da homologação, que será publicada na 
Imprensa Oficial do Município, podendo ser prorrogada por igual período. 
1.3- O período de validade estabelecido para este concurso não gera para a Prefeitura a obrigatoriedade de aproveitar todos 
os candidatos aprovados. A aprovação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na nomeação, dependendo da 
sua classificação no concurso. 
1.4- Os candidatos aprovados e admitidos estarão sujeitos aos princípios do Estatuto do Funcionário Público de Mirandópolis e 
suas alterações. 
1.5- Dando atendimento ao que dispõe o art. 37, § 1º e 2º do Decreto nº. 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei nº. 
7.853/89, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes aos candidatos portadores de 
necessidades especiais, ou das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade da presente CONCURSO 
PÚBLICO. 
1.5.1- A aptidão física do candidato para o exercício da atividade será comprovada em perícia médica, conforme o Capítulo 3 
deste Edital. 
1.6- Não havendo candidatos portadores de necessidades especiais, as funções reservadas serão preenchidas pelos demais 
aprovados, com observância à ordem classificatória estabelecida na classificação definitiva. 
1.7- A coordenação do concurso ficará sob a responsabilidade de uma comissão examinadora, indicada pelo Prefeito 
Municipal, pertencente ou não ao quadro de servidores municipais, de reconhecida idoneidade moral. 
 
2 – DOS CARGOS, VAGAS, PRÉ-REQUISITOS, CARGA HORÁRIA SEMANAL, SALÁRIOS, PROVAS 
Nº CARGOS VAGAS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A 

INSCRIÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REFE-
RÊNCIA 

VENCIMENTOS 
MENSAL 

PROVAS/QUESTÕES 

01 Assistente Social 03 Superior em Serviço Social e 
inscrição no CRESS 

30 hs 15 R$ 1.458,12 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

02 Dentista  05 Superior em odontologia e inscrição 
no CRO 

20 hs 17 R$ 1.631,37 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

03 Dentista da ESF Rural 01 Superior em Odontologia e inscrição 
no CRO 

40 hs 18 R$ 1.717,96 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

04 Enfermeiro 09 Superior em enfermagem e inscrição 
no COREN 

40 hs 15 R$ 1.458,12 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

05 Enfermeiro da ESF Rural 01 Superior em Enfermagem e inscrição 
no COREN 

40 hs 18 R$ 1.717,96 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

06 Farmacêutico 01 Superior em farmácia e inscirção no 
CRF 

35 hs 15 R$ 1.458,12 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

07 Farmacêutico da ESF Rural 01 Superior em Farmácia e inscrição no 
CRF 

40 hs 17 R$ 1.631,37 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

08 Fonoaudiólogo  01 Superior em fonoaudiologia e 
inscrição no órgão de classe 

30 hs 15 R$ 1.458,12 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

09 Médico  01 Superior em Medicina com 
especialização em medicina do 
trabalho e inscrição no CRM 

20 hs 17 R$ 1.631,37 Conhecimentos Gerais – 15  
Conhecimentos específicos – 35 

10  Professor de Educação Infantil 
– Pré I e Pré II 

04 Curso superior, licenciatura de 
graduação plena em pedagogia ou 
curso normal em nível médio ou 
superior. 

25 hs MAI R$ 1.208,19 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

11 Professor de Apoio à 
Educação Infantil – Pré I e Pré 
II 

02 Curso superior, licenciatura de 
graduação plena em pedagogia ou 
curso normal em nível médio ou 
superior. 

25 hs MAI R$ 1.200,85 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 
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12 Professor de Educação Básica 

I – Ensino Fundamental 
05 Curso superior, licenciatura de 

graduação plena em pedagogia ou 
curso normal em nível médio ou 
superior. 

30 hs MAI R$ 1.430,80 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

13 Professor de Apoio PEB I – 
Ensino Fundamental 

01 Curso superior, licenciatura de 
graduação plena em pedagogia ou 
curso normal em nível médio ou 
superior. 

25 hs MAI R$ 1.200,85 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

14 Professor de Atividades 
Educacionais Complementares 
– PEB I – AEC-CEMPIS 
(Leitura, escrita e reforço 
escolar) 

02 Curso normal em nível médio ou 
superior, ou licenciatura de 
graduação plena em pedagogia e 
cursos profissionalizantes de no 
mínimo 30 horas cada, expedidos 
por instituições públicas ou privadas 
na respectiva área. 

25 hs MAI R$ 1.314,81 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

15 Professor de Atividades 
Educacionais Complementares 
– PEB I – AEC-CEMPIS 
(Empreendedorismo e 
Artesanato) 

04 Curso normal em nível médio ou 
superior, ou licenciatura de 
graduação plena em pedagogia e 
cursos profissionalizantes de no 
mínimo 30 horas cada, expedidos 
por instituições públicas ou privadas 
na área de bordado, tricô e crochê; 
pintura em tecidos e tela; tear. 

25 hs MAI R$ 1.314,81 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

16 Psicólogo 40hs  02 Superior em psicologia e inscrição no 
CRP 

40 hs 17 R$ 1.631,37 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

17 Psicólogo 30hs  02 Superior em psicologia e inscrição no 
CRP 

30 hs 15 R$ 1.458,12 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

18 Químico 01 Superior em química e inscrição no 
órgão de classe 

35 hs 15 R$ 1.458,12 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

19 Agente do IEC  01 Ensino médio 40 hs 08 R$ 993,97 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

20 Agente de Saúde Pública 06 Ensino médio 40 hs 02 R$ 727,80 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

21 Auxiliar de Assistente Social 01 Ensino médio 35 hs 07 R$ 944,45 Conhecimentos Gerais – 50  
22 Fiscal Ambiental 01 Ensino médio 40 hs 07 R$ 944,45 Conhecimentos Gerais – 35  

Conhecimentos específicos – 15 
23 Monitor 02 Ensino médio 40 hs 03 R$ 765,55 Conhecimentos Gerais – 50  
24 Técnico de Farmácia 04 Curso técnico em farmácia e 

inscrição no CRF 
40 hs 06 R$ 894,40 Conhecimentos Gerais – 35  

Conhecimentos específicos – 15 
25  Técnico em Enfermagem 10 Curso técnico em enfermagem e 

inscrição no COREN 
40 hs 06 R$ 894,40 Conhecimentos Gerais – 35  

Conhecimentos específicos – 15 
26 Técnico em Segurança do 

Trabalho 
01 Curso técnico na área de segurança 

do trabalho 
35 hs 08 R$ 993,97 Conhecimentos Gerais – 35  

Conhecimentos específicos – 15 
27 Técnico em Topografia e 

Agrimensura 
01 Curso técnico específico 35 hs 11 R$ 1.179,61 Conhecimentos Gerais – 35  

Conhecimentos específicos – 15 
28 Agente Comunitário de Saúde 

– ESF RURAL: SETOR RURAL 
– 1ª ALIANÇA 

03 Ensino fundamental 
(obrigatoriamente residir no 
município de Mirandópolis-SP, 
conforme anexo IV) 

40 hs 01 R$ 692,20 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

29 Agente Comunitário de Saúde 
– ESF RURAL: SETOR RURAL 
– 2ª ALIANÇA 

03 Ensino fundamental 
(obrigatoriamente residir no 
município de Mirandópolis-SP, 
conforme anexo IV) 

40 HS 01 R$ 692,20 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

30 Agente Comunitário de Saúde 
– ESF RURAL: SETOR RURAL 
– 3ª ALIANÇA 

03 Ensino fundamental 
(obrigatoriamente residir no 
município de Mirandópolis-SP, 
conforme anexo IV) 

40 HS 01 R$ 692,20 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

31 Agente Comunitário de Saúde 
– ESF RURAL: SETOR RURAL 
– INCRA 

01 Ensino fundamental 
(obrigatoriamente residir no 
município de Mirandópolis-SP, 
conforme anexo IV) 

40 HS 01 R$ 692,20 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

32 Agente Comunitário de Saúde 
– ESF RURAL: SETOR RURAL 
– AMANDABA 

04 Ensino fundamental 
(obrigatoriamente residir no 
município de Mirandópolis-SP, 
conforme anexo IV) 

40 HS 01 R$ 692,20 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

33 Agente Comunitário de Saúde 
– ESF Urbano: SETOR 01 

08 Ensino fundamental 
(obrigatoriamente residir no 
município de Mirandópolis-SP, 
conforme anexo IV) 

40 hs 01 R$ 692,20 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

 Agente Comunitário de Saúde 
– ESF Urbano: SETOR 02 

04 Ensino fundamental 
(obrigatoriamente residir no 
município de Mirandópolis-SP, 
conforme anexo IV) 

40 hs 01 R$ 692,20 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

34 Agente Comunitário de Saúde 
– ESF Urbano: SETOR 03 

08 Ensino fundamental 
(obrigatoriamente residir no 
município de Mirandópolis-SP, 
conforme anexo IV) 

40 hs 01 R$ 692,20 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

35 Agente Comunitário de Saúde 
– ESF Urbano: SETOR 04 

14 Ensino fundamental 
(obrigatoriamente residir no 
município de Mirandópolis-SP, 
conforme anexo IV) 

40 hs 01 R$ 692,20 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

36 Agente Comunitário de Saúde 
– ESF Urbano: SETOR 05 

06 Ensino fundamental 
(obrigatoriamente residir no 
município de Mirandópolis-SP, 
conforme anexo IV) 

40 hs 01 R$ 692,20 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

37 Agente de Vetores 08 Ensino fundamental 40 hs 01 R$ 692,20 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

38 Agente de Zoonoses 06 Ensino fundamental 40 hs 01 R$ 692,20 Conhecimentos Gerais – 35  
Conhecimentos específicos – 15 

39 Atendente 07 Ensino fundamental 40 hs 03 R$ 765,55 Conhecimentos Gerais - 50 
40 Auxiliar de Consultório 

Odontológico 
04 Ensino fundamental 40 hs 02 R$ 727,80 Conhecimentos Gerais – 35  

Conhecimentos específicos – 15 
41 Auxiliar de Marcenaria 01 Ensino fundamental 40 hs 04 R$ 805,74 Conhecimentos Gerais - 50 
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42 Merendeira 01 Ensino fundamental – primeiro ciclo 40 hs 02 R$ 727,80 Conhecimentos Gerais - 50 
43 Pajem 03 Ensino fundamental – primeiro ciclo 40 hs 02 R$ 727,80 Conhecimentos Gerais - 50 
44 Servente 08 Ensino fundamental – primeiro ciclo 40 hs 02 R$ 727,80 Conhecimentos Gerais - 50 
 
2.1. As atribuições dos cargos em concurso são as constantes do Anexo III deste Edital. 
 
3 – DAS INSCRIÇÕES 
3.1. São condições para inscrição: 
a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas pelo 
Decreto Federal nº 70.436/72; 
b) Ter, à data de encerramento das inscrições, idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) Ter votado nas últimas eleições ou justificado a ausência; 
d) Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 
e) Gozar de boa saúde física e mental; 
f) Não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
g) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo; 
h) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 
i) Não ter sido demitido anteriormente por não ter atingido as exigências do estágio probatório na Prefeitura Municipal de 
Mirandópolis; 
j) Não ter sido demitido anteriormente do serviço público. 
k) Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde - ESF, o candidato deverá, obrigatoriamente, residir no 
município de Mirandópolis, conforme Anexo IV integrante deste edital. 
3.1.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o correto 
preenchimento da inscrição e o pagamento da taxa de inscrição. 
3.2. Deverá ser pago a título de ressarcimento de despesas com material e serviços prestados a importância de: 
3.2.1. R$ 20,00 (vinte reais) para os cargos de: Agente Comunitário de Saúde – ESF Rural, Agente Comunitário de Saúde – 
ESF Urbano, Agente de Consultório Odontológico, Agente de Vetores, Agente de Zoonoses, Atendente, Auxiliar de Marcenaria, 
Merendeira, Pajem e Servente; 
3.2.2. R$ 30,00 (trinta reais) para os cargos de: Agente de IEC, Agente de Saúde Pública, Auxiliar de Assistente Social, Fiscal 
Ambiental, Monitor, Técnico em Enfermagem, Técnico de Farmácia, Técnico em Topografia e Agrimensura e Técnico em 
Segurança do Trabalho; 
3.2.3. R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de: Assistente Social, Dentista, Dentista da ESF Rural, Enfermeiro, 
Enfermeiro da ESF Rural, Farmacêutico, Farmacêutico da ESF Rural, Fonoaudiólogo, Médico, Professor de Educação Infantil – 
Pré I e Pré II, Professor de Apoio à Educação Infantil – Pré I e Pré II, Professor de Educação Básica I – Ensino Fundamental, 
Professor de Apoio PEB I – Ensino Fundamental, Professor de Atividades Educacionais Complementares – PEB I – AEC-
CEMPIS (Leitura, escrita e reforço escolar), Professor de Atividades Educacionais Complementares – PEB I – AEC-CEMPIS 
(Empreendedorismo e Artesanato), Psicólogo 40hs, Psicólogo 30hs e Químico. 
3.3. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá: 
a) Pagar a taxa de inscrição. 
b) Apresentar cópia legível, recente e em bom estado de documento de identidade. Será obrigatória a apresentação de 
documento de identidade original nos dias e nos locais de realização de todas as etapas do concurso público. 
3.4. A inscrição poderá ser realizada na Rua das Nações Unidas, 400, bairro Centro, Mirandópolis, Estado de São 
Paulo, no horário das 09 às 16 horas, no período de 26 de setembro de 2011 a 10 de outubro de 2011, via internet,  
onde será emitido o comprovante de inscrição pela M&G – Consultoria e Representações Empresariais Ltda. O candidato que 
não preencher a ficha de inscrição e fazer o pagamento da taxa de inscrição, não terá seu nome incluído na relação de 
candidatos inscritos no Concurso Público. 
3.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado na agência do Bancoob – Banco nº 756, conta nº 8040-3, 
agência nº 4446, através do Boleto Bancário emitido no ato da inscrição, que poderá ser pago em qualquer agência 
bancária. 
3.6 O comprovante do depósito bancário (original) poderá ser anexado na ficha de inscrição, como forma de garantir a 
inscrição. 
3.7. O pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou em cheque do próprio candidato. O pagamento em 
cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação. 
3.8. Não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga, objeto da inscrição do candidato. 
3.9. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
3.10. No caso de inscrição por procuração, serão exigidas a entrega do respectivo mandado, acompanhado de cópia 
autenticada do documento de identidade do candidato, e a apresentação da identidade do procurador. Deverá ser entregue 
uma procuração para cada candidato e esta ficará retida com a ficha de inscrição. O candidato assumirá as conseqüências de 
eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição. 
3.11. Não será aceita inscrição por via postal, fac-símile, condicional ou fora do período estabelecido de 26/09/2011 a 
10/10/2011. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos 
fixados neste edital. 
3.12. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo a Prefeitura 
Municipal de Mirandópolis, excluir do concurso público quem a preencher com dados incorretos, bem como aquele que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, e em especial no momento da nomeação. 
3.13. O candidato que necessitar de prova especial (braile ou ampliada) ou de sala ou condição especial, deverá requerê-la 
durante o período de inscrição, pessoalmente na Prefeitura de Mirandópolis, setor de Protocolo. O candidato que não o fizer 
até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, não terá a prova especial preparada. 
3.14 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado. 



    
Mirandópolis  URBS  Laboris

      

 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS
ESTADO  DE  SÃO  PAULO 

Rua das Nações Unidas, nº 400 - CEP 16.800-000 - Fone (18) 3701-9000 
3.15 – Os portadores de deficiência deverão apresentar até o último dia de inscrição, Laudo Médico com o CID – Código 
Internacional de Doenças, na via original ou cópia reprográfica autenticada na Prefeitura de Mirandópolis e observar o 
disposto neste presente Edital. 
3.15.1 – Os candidatos portadores de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição para os cargos no 
concurso público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores. 
3.15.2 - Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, ser-
lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, das que vierem a surgir ou que forem criadas no 
prazo de validade do presente concurso público. 
3.15.3 - Na hipótese de aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), a fração 
será arredondada para 1 (uma) vaga; se inferior a 0,5 (cinco décimos) será considerada nas contratações posteriores, 
quando índice for atingido; esclarecendo-se tal circunstância por ocasião da ocorrência do evento. Não havendo candidatos 
portadores de deficiência classificados, as convocações serão feitas aos demais participantes deste concurso público, com 
estrita observância da ordem classificatória. 
3.15.4 - Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º 
do Decreto Federal Nº 3.298/99. 
3.15.5 - As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 
3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão deste concurso público em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 
1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de requerimento endereçado à 
Prefeitura de Mirandópolis. 
3.15.6 - O candidato deverá encaminhar até o último dia de inscrição: 
a) Laudo Médico atual (até 30 dias anteriores), atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, 
inclusive para assegurar previsão de adaptação da(s) prova(s). 
b) Solicitação de prova especial, se necessário. 
c) A não solicitação de prova especial, eximirá a Prefeitura Municipal de Mirandópolis de qualquer providência. 
3.15.7 - Serão indeferidos, na condição especial de portador de deficiência, os candidatos que não encaminharam dentro do 
prazo previsto o respectivo laudo médico. 
3.15.8 - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser transcritas 
também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, 
podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e 
letra correspondente a corpo 24. 
3.15.9 - Os candidatos que não atenderem, aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como não 
portadores de deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 
3.15.10 - O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
3.15.11 - A publicação do resultado final do concurso público será feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação de 
todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 
3.15.12 - Ao ser convocado para admissão, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou credenciado pela 
Prefeitura Municipal de Mirandópolis, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e 
o grau de deficiência incapacitante para o exercício da função. Será eliminado da lista de portadores de deficiência o 
candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de 
classificação geral. 
3.15.13 - Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de aposentadoria. 
3.15.14 - Fica condicionada a primeira nomeação de candidato portador de deficiência após o preenchimento da décima nona 
vaga dos não portadores de deficiência, e assim sucessivamente. 
3.16. Das inscrições via Internet 
3.16.1. Será realizada a inscrição via Internet, no endereço eletrônico http://www.mgconsultorialtda.com.br, no período de 
26/09/2011 a 10/10/2011, iniciando-se no dia 26 de setembro de 2011, às 0h e encerrando-se, impreterivelmente, às 
23h59min do dia 10 de outubro de 2011, observado o horário oficial de Brasília/DF e o item 3 – Das Inscrições, deste 
Edital. 
3.16.2. O candidato que desejar realizar sua inscrição via Internet, deverá ler e aceitar o requerimento de inscrição, 
preencher o formulário de inscrição on-line e transmitir os dados pela Internet. 
3.16.3. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, a título de ressarcimento de despesas com 
material e serviços, pagável nas agências do Bancoob – Banco nº 756, conta nº 8040-3, agência nº 4446. 
3.16.3.1. O documento de boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico http://www.mgconsultorialtda.com.br; e 
deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição (aceito em todas as agencias bancárias), após a conclusão 
do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 
3.16.3.2. O candidato que efetuar a sua inscrição pela Internet, deverá OBRIGATORIAMENTE EFETUAR O PAGAMENTO DA 
TAXA DE INSCRIÇÃO ATRAVÉS DO BOLETO BANCÁRIO EMITIDO NO ATO DA INSCRIÇÃO. 
3.16.3.3. Os candidatos que efetuarem o pagamento da taxa de inscrição em desacordo com as instruções do item 3.16.3.2. 
deste Edital, ou seja, efetuarem o pagamento através de depósito em conta corrente, NÃO TERÃO A SUA INSCRIÇÃO 
EFETIVADA. 
3.16.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, 
por meio da compensação bancária. 
3.16.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após a data limite estabelecida no boleto 
bancário não serão aceitas. 
3.16.6. Os candidatos inscritos via Internet NÃO deverão enviar cópia de documento de identidade ou do CPF, sendo de 
responsabilidade exclusiva dos candidatos, os dados cadastrais informados no ato de inscrição, sob as penas da lei. 
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3.16.7. O descumprimento das instruções para inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição. 
3.16.8. Informações complementares referentes à inscrição, via Internet, estarão disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.mgconsultorialtda.com.br. 
3.16.9. A M&G Consultoria e Representações Empresariais Ltda. e a Prefeitura Municipal de Mirandópolis não se 
responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não-recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
3.16.10. A partir do dia 16 de outubro de 2011 o candidato deverá conferir no endereço eletrônico 
htpp://www.mgconsultorialtda.com.br, se as inscrições efetuadas foram homologadas. Em caso negativo, o candidato deverá 
entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC, da M&G Consultoria (0xx18) 3621-6445 para 
verificar o ocorrido, no horário das 9hs às 16horas até o dia 18/10/2011. 
 
4 – DAS PROVAS 
4.1. O concurso constará das seguintes fases: 
4.1.1. Prova Objetiva para todos os cargos públicos. 
4.1.2. Prova de Títulos para os cargos de Assistente Social, Dentista, Dentista da ESF Rural, Enfermeiro, Enfermeiro da ESF 
Rural, Farmacêutico, Farmacêutico da ESF Rural, Fonoaudiólogo, Médico, Professor de Educação Infantil – Pré I e Pré II, 
Professor de Apoio à Educação Infantil – Pré I e Pré II, Professor de Educação Básica I – Ensino Fundamental, Professor de 
Apoio PEB I – Ensino Fundamental, Professor de Atividades Educacionais Complementares – PEB I – AEC-CEMPIS (Leitura, 
escrita e reforço escolar), Professor de Atividades Educacionais Complementares – PEB I – AEC-CEMPIS (Empreendedorismo 
e Artesanato), Psicólogo 40hs, Psicólogo 30hs e Químico. 
4.1.2. Exame Médico – para todos os cargos, constando de avaliação da capacidade física e mental do candidato em relação 
ao cargo a ser admitido.  
4.2. A Prova Objetiva e o Exame Médico serão eliminatórias. 
4.2.1. A prova escrita (objetiva) será integrada por questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório de acordo com 
as exigências do cargo em concurso, e será realizada no mesmo horário para todos os candidatos inscritos. 
4.3 . Da pontuação da prova: 
4.3.1. A prova objetiva (escrita) será avaliada de 0 a 100 pontos, sendo excluído do processo o candidato cuja nota for 
inferior a 50 (cinquenta) pontos.  
 
5 – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
5.1. A prova objetiva será realizada na cidade de Mirandópolis e a data de sua aplicação provável será o dia 06 de 
novembro 2011 (sujeita a alteração). 
5.2 Será publicado edital convocando para a realização da prova objetiva após o encerramento das inscrições, no site 
http://www.mgconsultorialtda.com.br; e no Diário Oficial do Município de Mirandópolis. 
5.3. Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horário constantes no Edital de Convocação. 
5.3.1. Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de identidade original e do 
protocolo de inscrição. 
5.3.1.1. Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias 
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédula de Identidade 
para Estrangeiros (no prazo de validade), Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei 
Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as emitidas pelos Conselhos Regionais ou Autarquias 
Corporativas e a Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
5.3.1.2. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos, Certidão de 
Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (emitida anteriormente à Lei 9.503/97), Carteira de Estudante, 
Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada. 
5.3.1.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.  
5.3.2. Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado. 
5.3.2.1. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
5.3.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva 30 (trinta) minutos antes do 
horário de início da prova, munido de caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 02, borracha macia e comprovante de 
inscrição, bem como do documento de identidade original, conforme disposto no item 5.3.1.1. 
5.3.3.1. Durante a prova objetiva não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, nem a utilização de 
máquina calculadora ou de equipamento eletrônico. 
5.3.3.2. No ato da realização da prova objetiva, serão fornecidos o Caderno de Questões juntamente com a Folha de 
Respostas. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova levando qualquer um desses materiais. 
5.3.3.3. O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas. 
5.3.3.4. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Questões juntamente com a Folha de Respostas 
para a qual transcreveu, com caneta de tinta azul ou preta, as respostas. 
5.3.3.5. Por razões de segurança e direitos autorais, não será fornecido exemplares do caderno de questões aos candidatos 
ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do concurso público, no entanto, se necessário, 
será dada vista do caderno de provas. 
5.3.3.6. Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que 
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca diferente poderá prejudicar o desempenho do candidato. 
5.3.4. Será excluído do concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da(s) prova(s); 
b) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação; 
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização das provas; 
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
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f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo; 
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não 
permitidos; 
h) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (Pager, celulares, etc.); 
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
j) Não devolver integralmente o material solicitado; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
 
6 – DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
6.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. 
6.2. Na avaliação das provas será utilizado o escore bruto. O escore bruto corresponde ao número de acertos que o candidato 
obtém na prova. 
6.3. Será considerado habilitado para as fases seguintes o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 
pontos na prova objetiva para todos os cargos públicos. 
6.4. Não haverá, em hipótese alguma, revisão de prova. 
6.5. O candidato não habilitado será excluído do concurso público. 
 
7 – DOS TÍTULOS 
7.1. Concorrerão à contagem de pontos por Títulos somente os candidatos que forem habilitados na forma do item 6.3, na 
forma deste edital. A pontuação alcançada nos títulos será considerada apenas para efeito de classificação final. 
7.2. Serão publicados e somados os títulos dos candidatos considerados aptos para a 2ª fase, ou seja, os candidatos que 
possuírem o perfil desejado para o exercício das funções inerentes ao qual concorrem. 
7.3. A entrega dos títulos será realizada no período de 26/09/2011 a 10/10/2011, no local das inscrições ou via Empresa 
de Correios e Telégrafos – ECT, POR SEDEX, com data de postagem do mesmo período, para o endereço: Rua Oscar 
Rodrigues Alves, 55, 4º Andar, Sala 07, CEP 16.010-330, Centro, Araçatuba - SP; não sendo permitida a juntada ou 
substituição de quaisquer documentos extemporâneos. 
7.4. Os documentos de títulos deverão ser acondicionados em envelope lacrado, contendo na sua parte externa, o nome do 
candidato, a função para a qual está concorrendo e o número do documento de identidade, devendo os referidos documentos 
serem apresentados em cópias reprográficas autenticadas. 
7.5. Todo o trabalho de recebimento, contagem e verificação dos Títulos será executado pela M&G – Consultoria e 
Representações Empresariais Ltda. 
7.6. Serão considerados títulos, os discriminados no Anexo I – Tabela de Títulos, limitados ao valor máximo de até 10 (dez) 
pontos. 
7.7. Não serão considerados para fins de pontuação, protocolos dos documentos e nem cursos incompletos. 
7.8. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente tradução. 
7.9. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a 
partir da homologação do resultado final do concurso público, poderão ser incinerados pela Prefeitura Municipal de 
Mirandópolis. 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO 
8.1. A nota final do candidato habilitado no concurso, será igual ao total de pontos obtidos na prova objetiva, acrescido dos 
pontos atribuídos aos títulos. 
8.2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do valor da pontuação final, em duas listas; uma 
geral e outra específica (portadores de deficiência). 
8.3. Em caso de igualdade na Classificação Definitiva terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
a) Tiver maior idade; 
b) Tiver maior número de filhos, menores de 18 (dezoito) anos; 
c) Sorteio. 
8.4. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número de 
inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria Federal do 
sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes critérios: 
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será a crescente; 
b) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a 
decrescente. 
 
9. DA HOMOLOGAÇÃO 
9.1. Caberá ao Prefeito de Mirandópolis a homologação deste concurso público. 
 
10. DA NOMEAÇÃO 
10.1. A nomeação para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Mirandópolis obedecerá à ordem de 
classificação final dos candidatos habilitados. 
10.2. Os convocados deverão se submeter aos exames de capacidade física e mental, e os que não lograrem aprovação serão 
eliminados. 
10.3. Os candidatos convocados que não comparecerem ao exame de capacidade física e mental e, à admissão, serão 
considerados desistentes, exaurindo assim, o direito à sua admissão. 
10.4. Na admissão, o candidato assinará com a Prefeitura Municipal de Mirandópolis o Termo de Posse, o qual se regerá pelos 
preceitos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Mirandópolis. 
10.5. O candidato que não atender às expectativas da Prefeitura Municipal de Mirandópolis durante o período do Estágio 
Probatório será exonerado após o regular processo administrativo. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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11.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita das condições do 
concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
11.2. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das 
demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 
11.3. O prazo de validade do concurso público será de 02 (dois) anos, contado a partir da data da homologação de seus 
resultados, prorrogável por igual período a critério da Administração. 
11.4. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à admissão. A 
Prefeitura Municipal de Mirandópolis reserva-se o direito de proceder às convocações dos candidatos aprovados para as 
admissões em número que atenda ao interesse e às necessidades dos serviços, durante o período de validade do concurso. 
11.5. O candidato deverá manter atualizado seu endereço desde a inscrição até a publicação da classificação definitiva, junto 
à Prefeitura Municipal de Mirandópolis. 
11.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disserem respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 
circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado na Imprensa Oficial do Município e no site 
www.mgconsultorialtda.com.br. 
11.7. O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do concurso, a 
qualquer tempo. 
11.8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações referentes a este 
concurso através da Imprensa Oficial do Município e no site www.mgconsultorialtda.com.br. 
11.9. O prazo recursal será de 02 (dois) dias contados da publicação dos atos deste concurso público. Decorrido este prazo, o 
candidato não poderá alegar desconhecimento. 
11.10. Caberá recurso à M&G Consultoria e Representações Empresariais Ltda, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da 
data da divulgação oficial do resultado de classificação em jornal com circulação local, excluído-se o dia da publicação para 
efeito de contagem do prazo. 
11.11. Os recursos deverão ser remetidos através dos Correios, por SEDEX, à M&G Consultoria e Representações 
Empresariais Ltda, rua Oscar Rodrigues Alves, 55, 4º andar, sala 07, Centro, Araçatuba – SP, CEP 16.010.330, mediante 
requerimento, que deverá conter o nome do candidato, RG, número de inscrição, cargo para o qual se inscreveu e as razões 
recursais. 
11.12. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via eletrônica, devendo ser digitado ou 
datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de questões da prova, o 
candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível. 
11.13. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A Comissão 
examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso adicional 
pelo mesmo motivo. 
11.14. Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as Folhas de Respostas 
serão digitalizadas, podendo após serem incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo 
de cinco anos. 
11.15. O Programa e a Bibliografia para a prova escrita serão publicados no anexo II deste edital. 
11.16. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de Mirandópolis, ouvida sempre a Comissão Examinadora 
do concurso e a M&G Consultoria e Representações Empresariais Ltda. 
 
 
Prefeitura Municipal de Mirandópolis, 09 de setembro de 2011. 
  
 
 
 
José Antonio Rodrigues 
Prefeito Municipal de Mirandópolis 
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ANEXO I 

TABELA DE TÍTULOS 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR VALOR COMPROVANTES 
 UNITÁRIO MÁXIMO  

Mestrado relacionado à área do cargo em concurso, 
concluído até a data de apresentação dos títulos. 

3,0 3,0 Diploma devidamente registrado, 
acompanhado do respectivo 
Histórico escolar. 

Pós Graduação relacionada à área do cargo em 
concurso, com no mínimo 360 horas, até a data da 
apresentação dos títulos. 

 
1,0 

 
3,0 

Diploma devidamente registrado, 
acompanhado do respectivo Histórico 
Escolar. 

Cursos de aperfeiçoamento relacionados à área em 
concurso com tempo de duração igual ou superior a 
180 horas, concluídos até a data da apresentação 
dos títulos. 

1,0 2,0 Diploma devidamente registrado, 
acompanhado do respectivo Histórico 
Escolar. 

Cursos relacionados à área em concurso com tempo 
de duração igual ou superior a 30 horas, concluídos 
nos 04 anos anteriores à última data da 
apresentação dos títulos. 

0,25 pontos 
para cada 
curso. 

2,0 Certificado de participação devidamente 
registrado, onde demonstre a carga 
horária. 

Obs.: Todos os títulos deverão ser entregue em cópias reprográficas autenticadas. 
 

 
 
Prefeitura Municipal de Mirandópolis, 09 de setembro de 2011. 
  
 
 
 
José Antonio Rodrigues 
Prefeito Municipal de Mirandópolis 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 

1- CONHECIMENTOS GERAIS 
1.1- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ I E PRÉ II; PROFESSOR DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ 
I E PRÉ II; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR DE APOIO PEB I – 
ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES – PEB I – AEC-CEMPIS 
(LEITURA, ESCRITA E REFORÇO ESCOLAR); PROFESSOR DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES – 
PEB I – AEC-CEMPIS (EMPREENDEDORISMO E ARTESANATO) 
1.1.1. Língua Portuguesa: Leitura e Literatura Infantil e Juvenil; Diferenças entre padrões da linguagem oral e da 
linguagem escrita; norma culta; Discurso e texto: texto e elementos constitutivos do contexto de produção; Gêneros do 
discurso: estrutura, sequências discursivas; marcas linguísticas; Práticas de leitura e produção de texto; O texto como 
unidade de sentido: mecanismos de coesão e fatores de coerência; A formação de leitores e produtores de texto; Análise e 
reflexão sobre o uso da língua; Fonologia: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica; Ortografia (regras do novo acordo ortográfico): Conceitos básicos; 
Acentuação: Conceitos básicos de acordo com a Nova Norma Ortográfica – Acentuação tônica – Acentuação gráfica –Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas 
de pronomes – Acentos diferenciais; Morfologia: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de 
formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares 
e Irregulares – Classe de Palavras; Sintaxe: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos 
Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e 
Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação; Problemas Gerais da Língua Culta: O uso do hífen – O uso da 
Crase; Interpretação e análise de Textos; Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – 
Qualidades e defeitos de um texto – Coesão e coerência Textuais; Estilística: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.  
1.1.2. Matemática: Didática da Matemática: a prática da sala de aula; resolução de problemas do cotidiano; integração 
entre números, geometria e medidas; Aritmética: noções de lógica; os campos numéricos (naturais, inteiros, racionais, 
irracionais, reais); operações básicas, contagem e princípio multiplicativos; Tratamento de Dados: fundamentos de 
estatística; análise e interpretação de informações expressas em gráficos e tabela; Matemática e os temas transversais: o 
ensino da matemática dentro do atual panorama sócio-cultural e econômico e sua aplicação por meio dos temas transversais; 
Conjunto de números reais; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; 
Juros Simples e Composto; Operação com números inteiros e fracionários; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de 
medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
1.1.3. Conhecimentos Globais e Atualidades: Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069, de 13 de julho de 1990; 
Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1 de outubro de 2003; Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; Atualidades; 
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de realização da 
prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádio e televisão. Elementos de política brasileira; música, 
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas, segurança, internet, televisão e outros; Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea; Meio ambiente e cidadania; políticas 
públicas, aspectos locais, regionais e globais; Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Direitos 
Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e 
internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente. 
1.1.4. Noções Básicas de Informática - Fundamentos da Computação: Conceitos básicos de informática, componentes 
funcionais de computadores (hardware e software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados; 
Conceitos básicos e características de sistemas operacionais, de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas, 
diretórios, arquivos e atalhos, Windows Explorer, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, 
uso dos menus; Aplicativos associados à internet: navegação, URL, links e correio eletrônico, Anexar arquivos em 
mensagens, Conceitos básicos de intranet, internet, rede, estação e servidor; Microsoft Office 2003: Editor de Texto – 
estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores 
simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, legendas, 
índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto; Planilhas Eletrônicas - estrutura básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, 
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados 
externos, classificação; Trabalho em Rede: compartilhamento de pastas e arquivos; localização e utilização de computadores 
e pastas remotas; mapeamento de unidades da rede. 
1.1.5. Raciocínio Lógico - Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; 
Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas 
relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio matemático (que 
envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta, 
porcentagem); raciocínio seqüencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e discriminação de elementos. 
2- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
2.1. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ I E PRÉ II; PROFESSOR DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ 
I E PRÉ II: Visão histórica da educação infantil no Brasil; 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; 
A instituição e o projeto educativo; Reflexões sobre prática pedagógica: a organização do espaço e do tempo; o ambiente 
alfabetizador; A criança: o desenvolvimento da identidade e da autonomia; os jogos e as brincadeiras no desenvolvimento da 
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imaginação e da criatividade; A linguagem oral e escrita: idéias e práticas correntes; Reflexões sobre a prática pedagógica 
nas diversas áreas de ensino; Alfabetização e letramento: diferenças conceituais; psicogênese da língua escrita; a mediação 
do professor no processo de construção da escrita; Prática de linguagem oral, leitura e produção de texto; Conceito de texto; 
Concepções sobre a avaliação do desempenho do aluno; A matemática no cotidiano e nas práticas escolares; Diretrizes 
Curriculares do Ensino Fundamental (endereço eletrônico MEC); A Educação Especial no âmbito da política educacional 
brasileira; A escolarização dos diferentes: os saberes que a legitimam e as práticas disciplinares que lhe conferem 
materialidade; Os recursos necessários para o trabalho com as crianças com necessidades especiais; Diretrizes Curriculares 
do Ensino Fundamental/EJA (endereço eletrônico MEC); Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil; 
Fundamentos da Educação Especial; práticas e dilemas da Educação Especial na escola pública. Conhecimentos Educacionais: 
Fundamentos da Educação: Psicológicos, Sociológicos, Filosóficos, Históricos; História da Educação Brasileira - Escola, Estado 
e Sociedade: Política Educacional, Estrutura e Organização da Educação; Gestão Escolar Democrática: Projeto Político 
Pedagógico, Avaliação Institucional, Avaliação do processo de ensino e aprendizagem; Currículo: Currículo e ciclos do 
desenvolvimento humano, Currículo e os direitos dos educandos e dos educadores, Currículo, conhecimento e cultura, 
Currículo e avaliação, Currículo e Projeto Pedagógico, Currículo e Práticas Pedagógicas; Legislação Educacional Federal e 
Municipal: conhecimento das normas que regem a organização e o funcionamento dos sistemas educacionais. Legislação: 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de 
20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB n.º 
02/98 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 22/98 e Resolução 
CNE/CEB n.º 01/99 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e 
Resolução CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei Federal n. 11.494, 
de 20 de junho de 2007 - Regulamenta o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências 
(Institui o FUNDEB). Lei nº. 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 - que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental. 
2.2. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR DE APOIO PEB I – ENSINO 
FUNDAMENTAL; PROFESSOR DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES – PEB I – AEC-CEMPIS 
(LEITURA, ESCRITA E REFORÇO ESCOLAR): Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 
social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas 
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e 
transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de 
ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: 
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Concepções de Educação Infantil e a 
prática pedagógica. Escrita, Alfabetização e Letramento. Desenvolvimento Motor: o processo de desenvolvimento psico-motor 
infantil; o brincar; as atividades dinâmicas e a expressão de conteúdos internos. Currículo: teorias e modelos de currículo; 
Parâmetros Curriculares Nacionais e temas transversais. A Educação Especial no âmbito da política educacional brasileira; A 
escolarização dos diferentes: os saberes que a legitimam e as práticas disciplinares que lhe conferem materialidade; Os 
recursos necessários para o trabalho com as crianças com necessidades especiais; Diretrizes Curriculares do Ensino 
Fundamental/EJA (endereço eletrônico MEC); Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil; Fundamentos da 
Educação Especial; práticas e dilemas da Educação Especial na escola pública. Conhecimentos Educacionais: Fundamentos da 
Educação: Psicológicos, Sociológicos, Filosóficos, Históricos; História da Educação Brasileira - Escola, Estado e Sociedade: 
Política Educacional, Estrutura e Organização da Educação; Gestão Escolar Democrática: Projeto Político Pedagógico, 
Avaliação Institucional, Avaliação do processo de ensino e aprendizagem; Currículo: Currículo e ciclos do desenvolvimento 
humano, Currículo e os direitos dos educandos e dos educadores, Currículo, conhecimento e cultura, Currículo e avaliação, 
Currículo e Projeto Pedagógico, Currículo e Práticas Pedagógicas; Legislação Educacional Federal e Municipal: conhecimento 
das normas que regem a organização e o funcionamento dos sistemas educacionais. Legislação: Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de 20.12.96. Estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB n.º 02/98 - Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 22/98 e Resolução CNE/CEB n.º 01/99 - Institui 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução CNE/CEB n.º 02/01 - 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei Federal n. 11.494, de 20 de junho de 2007 - 
Regulamenta o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências (Institui o FUNDEB). Lei 
nº. 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 - que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a 
duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental. 
2.3. PROFESSOR DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES – PEB I – AEC-CEMPIS 
(EMPREENDEDORISMO E ARTESANATO): Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social 
do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas 
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e 
transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de 
ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: 
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Concepções de Educação Infantil e a 
prática pedagógica. Escrita, Alfabetização e Letramento. Desenvolvimento Motor: o processo de desenvolvimento psico-motor 
infantil; o brincar; as atividades dinâmicas e a expressão de conteúdos internos. Currículo: teorias e modelos de currículo; 
Parâmetros Curriculares Nacionais e temas transversais. A Educação Especial no âmbito da política educacional brasileira; A 
escolarização dos diferentes: os saberes que a legitimam e as práticas disciplinares que lhe conferem materialidade; Os 
recursos necessários para o trabalho com as crianças com necessidades especiais; Diretrizes Curriculares do Ensino 
Fundamental/EJA (endereço eletrônico MEC); Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil; Fundamentos da 
Educação Especial; práticas e dilemas da Educação Especial na escola pública. Conhecimentos Educacionais: Fundamentos da 
Educação: Psicológicos, Sociológicos, Filosóficos, Históricos; História da Educação Brasileira - Escola, Estado e Sociedade: 
Política Educacional, Estrutura e Organização da Educação; Gestão Escolar Democrática: Projeto Político Pedagógico, 
Avaliação Institucional, Avaliação do processo de ensino e aprendizagem; Currículo: Currículo e ciclos do desenvolvimento 
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humano, Currículo e os direitos dos educandos e dos educadores, Currículo, conhecimento e cultura, Currículo e avaliação, 
Currículo e Projeto Pedagógico, Currículo e Práticas Pedagógicas; Legislação Educacional Federal e Municipal: conhecimento 
das normas que regem a organização e o funcionamento dos sistemas educacionais. Legislação: Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de 20.12.96. Estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB n.º 02/98 - Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 22/98 e Resolução CNE/CEB n.º 01/99 - Institui 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução CNE/CEB n.º 02/01 - 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei Federal n. 11.494, de 20 de junho de 2007 - 
Regulamenta o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências (Institui o FUNDEB). Lei 
nº. 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 - que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a 
duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental. Metodologia do ensino em cursos profissionalizantes. Tipos de 
materiais para artesanato. Materiais Tóxicos. Soma e subtração de cores. Tipos de tintas para diferentes fins artesanais. 
Manipulação e diferenciação de ferramentas básicas para artesanato. Crochê: Pontos, Tipos de pontos, Gráficos, Tipos de 
fios, Jacquard, Receitas, Abreviaturas. Tricô: Pontos - tipos de pontos, Fios – tipos. Bordado: Pontos - tipos de pontos, Fios 
- tipos; Bordados. Pintura em tecidos e telas: técnicas e tipos de pinturas. Tear: montagem, cálculo do material que será 
utilizado, acabamentos, aplicações sobre as peças. 
 
3. CONHECIMENTOS GERAIS 
3.1. ASSISTENTE SOCIAL; DENTISTA DA ESF RURAL; DENTISTA; ENFERMEIRO DA ESF RURAL; ENFERMEIRO; 
FARMACÊUTICO DA ESF RURAL; FARMACÊUTICO; FONOAUDIÓLOGO; PSICÓLOGO 40HS; PSICÓLOGO 30HS; 
QUÍMICO. 
3.1.1. Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA (regras do novo acordo ortográfico): Conceitos básicos – 
O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os 
acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – 
Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos 
básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe 
de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 
CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – 
Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – 
Vícios de Linguagem. 
3.1.2. Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º 
grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 
1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau – função 
constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões 
fracionárias – operações - simplificação; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; 
Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de 
medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
3.1.3. Conhecimentos Globais e Atualidades: Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069, de 13 de julho de 1990; 
Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1 de outubro de 2003; Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; Atualidades; 
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de realização da 
prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádio e televisão. Elementos de política brasileira; música, 
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas, segurança, internet, televisão e outros; Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea; Meio ambiente e cidadania; políticas 
públicas, aspectos locais, regionais e globais; Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Direitos 
Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e 
internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.  
3.1.4. Conhecimentos Básicos de Informática: Fundamentos da Computação: Conceitos básicos de informática, 
componentes funcionais de computadores (hardware e software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e 
armazenamento de dados; Conceitos básicos e características de sistemas operacionais, de organização e de gerenciamento 
de arquivos e pastas, diretórios, arquivos e atalhos, Windows Explorer, área de trabalho, área de transferência, manipulação 
de arquivos e pastas, uso dos menus; Aplicativos associados à internet: navegação, URL, links e correio eletrônico, Anexar 
arquivos em mensagens, Conceitos básicos de intranet, internet, rede, estação e servidor; Microsoft Office 2003: Editor de 
Texto – estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de 
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto; Planilhas Eletrônicas - estrutura básica 
das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 
funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, 
obtenção de dados externos, classificação; Trabalho em Rede: compartilhamento de pastas e arquivos; localização e 
utilização de computadores e pastas remotas; mapeamento de unidades da rede.  
3.1.5. Raciocínio Lógico – Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; 
Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas 
relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio matemático (que 
envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta, 
porcentagem); raciocínio seqüencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e discriminação de elementos. 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
4.1. DENTISTA DA ESF RURAL e DENTISTA: Patologia e Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Radiologia Oral e 
Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal. Odontopediatria e Ortondontia.  Farmacologia e Terapêutica 
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Aplicada a Odontogia. Materiais Dentários. Dentística Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos Clínicos-Integrados. Ética 
profissional. Noções básicas de administração pública. Atenção Básica e modelos de Atenção a Saúde; prevenção e promoção 
a Saúde na Atenção Básica, Educação em Saúde; Sistema de Atenção Básica como instrumento de trabalho em equipe; 
noções de Vigilância Epidemiológica e indicadores de saúde. Biossegurança: Programa de Controle de Infecção. Organização 
dos serviços de saúde no Brasil. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: 
situação atual, medidas e controle de tratamento. Planejamento estratégico como instrumento de gestão e programação da 
assistência local de saúde. Odontopediatria; Ortodontia Preventiva; Dentistíca; Cirurgia e Traumatologia; Odontologia Social e 
Preventiva; Farmacologia; Periodontia; Endodontia; Traumatismo dentário; Prótese; Radiologia; Semiologia; Saúde Coletiva; 
Noções de câncer bucal, noções de hipertensão e diabetes. Atualidades sobre Odontologia Geral; Atualidades sobre 
intervenção Odontológica à gestante e ao idoso. Sistema Único de Saúde princípios e diretrizes, controle social; Indicadores 
de saúde: Lei n° 8.080 de 19/09/90, Decreto Federal nº 7.508/2011; Lei n° 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica 
do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, 
portaria GM no 648, de 28 de março de 2006. Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe 
a Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. 
4.2. ENFERMEIRO DA ESF RURAL e ENFERMEIRO: Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais; higienização; 
administração de medicamentos via oral e parenteral; cuidados especiais; coleta de material para exame Ética Profissional: 
comportamento social e de trabalho; sigilo profissional Introdução as Doenças Transmissíveis: terminologia básica; noções de 
epideminologia; esterilização e desinfecção; doenças de notificação compulsória; isolamento; infecção hospitalar; vacinas 
Socorros de Urgência: parada cardio-respiratória; hemorragias; ferimentos superficiais e profundos; desmaio; afogamento, 
sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras; fraturas e luxações; corpos estranhos; politraumatismo, 
queimaduras Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil; alimentação; doenças mais comuns; berçários e 
lactários O Corpo Humano: Anatomia; Fisiologia. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre 
Enfermagem; Bibliografia: A estratégia do PSF – refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde – Secretaria da 
Saúde do Estado de São Paulo; Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde; Normas e Diretrizes do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde – P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família – PSF; Diretrizes 
Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde – Governo Federal; 
Lei Federal nº 8080/1990 Serviço Social e Saúde Mental; Decreto Federal nº 7.508/2011. Noções básicas de administração 
pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. 
4.3. FARMACÊUTICO DA ESF RURAL e FARMACÊUTICO: Atenção Básica e modelos de Atenção a Saúde; prevenção e 
promoção a Saúde na Atenção Básica, Educação em Saúde; Sistema de Atenção Básica como instrumento de trabalho em 
equipe; noções de Vigilância Epidemiológica e indicadores de saúde. Farmacologia: farmacocinética; farmacodinâmica; drogas 
que atuam no SNC e no SNA; drogas cardiovasculares e renais; drogas endócrinas; antibióticos; antifúngicos e 
antiparasitários. Farmacologia Clínica e Aplicada: farmacocinética clínica; posologia; risco terapêutico na gestação, lactação, 
pediatria, geriatria, pacientes com problemas renais e com problemas hepáticos. Internações medicamentosas. Interações: 
fármaco-alimentos e fármaco-álcool; reações adversas; farmacovigilância; farmacogenética; biofarmácia; intoxicações 
medicamentosas. Farmácia Hospitalar: conceitos; gerenciamento de medicamentos e de material hospitalar; sistema de 
distribuição de medicamentos; nutrição parenteral; quimioterapia do câncer e manipulação de antineoplásicos; infecção 
hospitalar; atenção farmacêutica. Farmacotécnica: conceitos gerais; incompatibilidades medicamentosas; formulação; 
adjuvantes, corretivos, edulcorantes, aromatizantes e corantes; estabilidade e conservação de medicamentos; formas 
famacêuticas: extratos, tinturas, xaropes, suspensões, cremes, pomadas, granulados, comprimidos, drágeas, supositórios, 
óvulos, colírios e injetáveis. Saúde Coletiva - Política de Saúde: SUS, Conselhos de Saúde, Regulamentação do SUS 
(Constituição Federal, Lei 8080 de 19/09/90 e Norma Operacional Básica 01/96), saúde - doença; epidemiologia; 
saneamento; vigilância epidemiológica e sanitária. Deontologia e legislação farmacêutica. Código de Ética Farmacêutica 
(Resolução CFF n° 290/96); portaria n° 344 de 12/05/1998, publicada em 01/02/1999. Programa Farmácia Popular do Brasil; 
Legislação sobre Farmácia Popular do Brasil; Lei Federal nº 8080/1990 Serviço Social e Saúde Mental; Decreto Federal nº 
7.508/2011. Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de 
Mirandópolis. 
4.4. PSICÓLOGO 30hs e PSICÓLOGO 40hs: Indivíduo, instituições, sociedade: Desenvolvimento, interação social, 
processo de conhecimento da realidade, o inconsciente, casualidades psíquicas, a dimensão ideológica das instituições, a 
família, a escola, o processo grupal e as práticas terapeutas de grupo, o trabalho institucional psicológico, a nova cultura 
psicológica, diagnóstico em psicanálise, teorias da personalidade; ética profissional; Teorias e Técnicas Psicoterápicas; 
Entrevista Psicológica; Processos de Mudanças em Psicoterapia; Diferenças Individuais e de Classes; Cultura e Personalidade: 
"Status", papel e o indivíduo; Fatores Sociais na Anormalidade; Interação Social; A Psicologia Social no Brasil; 
Aconselhamento Psicológico; Desenvolvimento X Aprendizagem; Abordagem Psicológica da Educação; Teoria de 
Personalidade; Psicologia e Direitos Humanos: Educação Inclusiva – Direitos Humanos na Escola - Casa do Psicólogo; Lei 
Federal nº 8080/1990 Serviço Social e Saúde Mental; Decreto Federal nº 7.508/2011. Noções básicas de administração 
pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. 
4.5. FONOAUDIÓLOGO: Fonoaudiologia Escolar: distúrbios de aprendizagem (leitura e escrita, disgrafia, disortografia, 
discalculia, orientação para escola e família); Fonoaudiologia em Neurologia (Síndromes e Demências); Patologias de fala e 
linguagem (Deficiência Mental, Encefalopatia Crônica não Progressiva, Afasia, Gagueira, Fissura Labiopalatina, Atraso de fala 
e linguagem, Distúrbio Articulatório); Voz (avaliação, diagnóstico e tratamento das Disfonias); Aleitamento Materno; Exames 
Audiológicos e Processamento Auditivo Central; Prótese Auditiva (indicação e adaptação); Fonoaudiologia em Saúde Pública; 
Desenvolvimento da criança normal e patotógico (linguagem, motor e cognitivo); Atualidades em Fonoaudiologia; Lei Federal 
nº 8080/1990 Serviço Social e Saúde Mental; Decreto Federal nº 7.508/2011. Noções básicas de administração pública 
municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. 
4.6. ASSISTENTE SOCIAL: Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do serviço social e a dimensão política da 
profissão. Estado, questão social, políticas sociais públicas, cidadania e direitos sociais no Brasil. A defesa e a garantia dos 
direitos de cidadania no processo de inclusão/exclusão social no sistema capitalista. Código de Ética Profissional do Assistente 
Social, instituído pela Resolução CFESS nº 273/93 e alterado pelas Resoluções CFESS nº 290 e 293/94. O estudo de caso, 
técnicas de entrevista, elaboração de relatórios, laudos e pareceres. Lei 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social. 
Decreto Federal nº 3.048/99. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica da Assistência Social: 
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NOB-SUAS/2005. Lei 10.836/04 – Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências. Decreto 3.877 – institui o 
Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal. Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha. Política Nacional da 
Saúde – Lei Federal nº 8080/1990 Serviço Social e Saúde Mental; Decreto Federal nº 7.508/2011. Noções básicas de 
administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. 
4.7. QUÍMICO: Amostragem e Preparo da amostra para análise; Segurança de Laboratório; Preparo de soluções; 
Gerenciamento de resíduos de laboratório; Validação de métodos; Química Eletroanalitica; Métodos de Separação; 
Espectroscopia Atômica; Espectroscopia Molecular; Legislação dos profissionais da química: Lei nº 2.800/56, Lei nº 6.839/80. 
Código de ética; Lei Federal nº 8080/1990 Serviço Social e Saúde Mental; Decreto Federal nº 7.508/2011. Noções básicas de 
administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. 
5. CONHECIMENTOS GERAIS 
5.1. MÉDICO 
5.1.1. Conhecimentos Globais e Atualidades: Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069, de 13 de julho de 1990; 
Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1 de outubro de 2003; Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; Atualidades; 
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de realização da 
prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádio e televisão. Elementos de política brasileira; música, 
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas, segurança, internet, televisão e outros; Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea; Meio ambiente e cidadania; políticas 
públicas, aspectos locais, regionais e globais; Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Direitos 
Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e 
internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente. 
5.1.2. Noções Básicas de Informática - Fundamentos da Computação: Conceitos básicos de informática, componentes 
funcionais de computadores (hardware e software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados; 
Conceitos básicos e características de sistemas operacionais, de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas, 
diretórios, arquivos e atalhos, Windows Explorer, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, 
uso dos menus; Aplicativos associados à internet: navegação, URL, links e correio eletrônico, Anexar arquivos em 
mensagens, Conceitos básicos de intranet, internet, rede, estação e servidor; Microsoft Office 2003: Editor de Texto – 
estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores 
simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, legendas, 
índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto; Planilhas Eletrônicas - estrutura básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, 
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados 
externos, classificação; Trabalho em Rede: compartilhamento de pastas e arquivos; localização e utilização de computadores 
e pastas remotas; mapeamento de unidades da rede. 
5.1.3. Raciocínio Lógico – Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; 
Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas 
relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio matemático (que 
envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta, 
porcentagem); raciocínio seqüencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e discriminação de elementos. 
6. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
6.1. MÉDICO: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares; 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, insuficiência 
arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite 
aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do Sistema 
Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, 
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência 
renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções 
urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, 
hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia 
aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: 
osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. 
Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, 
varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, 
estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, 
pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, 
edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, 
câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre 
Medicina Geral; Bibliografia Saúde da Família – Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial – Ministério da 
Saúde; A estratégia do PSF – refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde – Secretaria da Saúde do Estado 
de São Paulo; Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde – P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família – PSF; Diretrizes Operacionais do 
P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde – Governo Federal; Epidemiologia; 
Medicina Social e Preventiva; Código de Ética; Código de Processo Ético; Lei Federal nº 8080/1990 Serviço Social e Saúde 
Mental; Decreto Federal nº 7.508/2011.   
7. CONHECIMENTOS GERAIS 
7.1. AGENTE DO IEC; AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA; AUXILIAR DE ASSISTENTE SOCIAL; FISCAL AMBIENTAL; 
MONITOR; TÉCNICO EM ENFERMAGEM; TÉCNICO DE FARMÁCIA; TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO; 
TÉCNICO EM TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA 
7.1.1. Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA (regras do novo acordo ortográfico): Conceitos básicos – 
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O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os 
acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – 
Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos 
básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe 
de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 
CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – 
Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – 
Vícios de Linguagem. 
7.1.2. Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º 
grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 
1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau – função 
constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões 
fracionárias – operações - simplificação; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; 
Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de 
medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
7.1.3. Conhecimentos Globais e Atualidades: Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069, de 13 de julho de 1990; 
Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1 de outubro de 2003; Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; Atualidades; 
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de realização da 
prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádio e televisão. Elementos de política brasileira; música, 
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas, segurança, internet, televisão e outros; Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea; Meio ambiente e cidadania; políticas 
públicas, aspectos locais, regionais e globais; Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Direitos 
Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e 
internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.  
7.1.4. Conhecimentos Básicos de Informática: Fundamentos da Computação: Conceitos básicos de informática, 
componentes funcionais de computadores (hardware e software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e 
armazenamento de dados; Conceitos básicos e características de sistemas operacionais, de organização e de gerenciamento 
de arquivos e pastas, diretórios, arquivos e atalhos, Windows Explorer, área de trabalho, área de transferência, manipulação 
de arquivos e pastas, uso dos menus; Aplicativos associados à internet: navegação, URL, links e correio eletrônico, Anexar 
arquivos em mensagens, Conceitos básicos de intranet, internet, rede, estação e servidor; Microsoft Office 2003: Editor de 
Texto – estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de 
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto; Planilhas Eletrônicas - estrutura básica 
das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 
funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, 
obtenção de dados externos, classificação; Trabalho em Rede: compartilhamento de pastas e arquivos; localização e 
utilização de computadores e pastas remotas; mapeamento de unidades da rede.  
7.1.5. Raciocínio Lógico – Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; 
Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas 
relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio matemático (que 
envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta, 
porcentagem); raciocínio seqüencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e discriminação de elementos. 
8. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
8.1. CARGO DE TÉCNICO EM FARMÁCIA: Noções Básicas de Farmacologia; Lei Federal nº 5991/73; Portaria Federal nº 
344/98; Nomenclatura de fármacos. Lei n.º 9.787/1999 - utilização de nomes genéricos; Técnicas de armazenamento, 
conservação de medicamentos, inventário de medicamentos; Boas Práticas de Dispensação; Formas farmacêuticas. Cálculos 
em farmácia; Boas Práticas de Manipulação, Fracionamento; Preparo de drogas de acordo com fórmulas pré-estabelecidas ou 
necessidades urgentes; Preparo de soluções não-estéreis e estéreis, Controle de qualidade, Testes biológicos. Testes físicos; 
Farmacovigilância; RENAME – relação nacional de medicamentos. Padronização de medicamentos; Saúde Coletiva - Política 
de Saúde: SUS, Conselhos de Saúde, Regulamentação do SUS e Norma Operacional Básica 01/96), saúde - doença; 
epidemiologia; saneamento; vigilância epidemiológica e sanitária. Deontologia e legislação farmacêutica. portaria n° 344 de 
12/05/1998, publicada em 01/02/1999. Programa Farmácia Popular do Brasil; Legislação sobre Farmácia Popular do Brasil; 
Lei Federal nº 8080/1990 Serviço Social e Saúde Mental; Decreto Federal nº 7.508/2011. Noções básicas de administração 
pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. 
8.2. TÉCNICAS EM ENFERMAGEM: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e parenteral, 
cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. 
Introdução as Doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções de epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças 
de notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de Urgência: parada cardio-respiratória, 
hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, sufocamento, choque 
elétrico, envenenamento, mordidas de cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. 
Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários e lactários. 
Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns.. Legislação: Lei 7498/86 e alterações posteriores que 
regulamenta o exercício profissional; Decreto 94406/87 que regulamenta a Lei 7498/86; Resolução COFEN n.º 311/2007 e 
Código de Ética de Enfermagem; Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Enfermagem; A 
estratégia do PSF – refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde – Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo; Portaria 1886/97 do Ministério da Saúde; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – 
P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família – PSF; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia 
Prático do Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde – Governo Federal; Lei Federal nº 8080/1990 Serviço Social e 
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Saúde Mental; Decreto Federal nº 7.508/2011. Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que 
dispõe a Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. 
8.3. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Sistema de segurança do trabalho; Riscos e causas de acidentes; 
Prevenção de acidentes de trabalho; Fatores de riscos de acidentes; Normas e dispositivos de segurança; Fatores inseguros; 
Inspeção em postos de combate a incêndios, mangueiras, hidrantes, extintores e outros; Desenvolvimento da mentalidade 
prevencionista dos servidores; Instruções e orientação na elaboração e cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes; 
Legislação; Principais causas e motivos de acidente do trabalho; Fatores que influenciam o triângulo do fogo; Tipos de 
extintores; CIPA - SIPAT; Mapeamento de risco; Tipos de Treinamentos; Lei Federal nº 6.514/77; Portaria MTb nº 3.214/78 e 
suas alterações. Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município 
de Mirandópolis. 
8.4. TÉCNICO EM TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA: Generalidades: Conceitos Fundamentais de topografia; Unidade de 
medidas; Escalas; Instrumental de topografia; Planimetria: Medição de ângulos; Uso de Teodolito nas medições angulares; 
Distâncias horizontais; Métodos de levantamento Planimétrico; Altimetria: Definições e referências; Instrumental, Níveis e 
miras; Tipos de Nivelamento; Perfil Longitudinal; Curvas de nível; Curvas em desnível; Métodos de levantamento 
Planialtimétrico; Topologia: Modelado topográfico; Formas de terreno; Representação do relevo orográfico. Sistemas de 
referências, datum planimétrico e altimétrico. Levantamentos topográficos planimétricos e altimétricos: planejamento e 
seleção de métodos e equipamentos de medição angular e de distância, orientação do levantamento, apoio topográfico, 
levantamento de detalhes, cálculos e ajustes, original topográfico, desenho topográfico final, relatório técnico, memoriais 
descritivos. Cálculo e locação de curvas horizontais. Interpretação e desenho de cartas e plantas: escalas, convenções 
topográficas, representação do relevo, perfis longitudinais e transversais do terreno, coordenadas ortogonais e polares. 
Cálculo de volumes e plataformas. Normas ABNT: NBR 13133 (Execução de levantamento topográfico – procedimento), NBR 
14166 (Rede de Referência Cadastral Municipal – procedimento) e NBR 14645 (Elaboração do como construído (as built) para 
edificações: levantamento planialtimétrico e cadastral de imóvel urbanizado com área de até 25.000 metros quadrados, para 
fins de estudos, projetos e edificação – procedimento). Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o 
que dispõe a Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. 
8.5. FISCAL AMBIENTAL: Noções de direito constitucional: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. 
Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado e dos Poderes. Noções de direito penal: Dos crimes contra a 
Administração Pública – arts. 312 a 327 do Código Penal. Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. Constituição Federal – 
Organização do Estado: Meio Ambiente; Meio Ambiente: Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA; Dos instrumentos 
da política nacional e estadual do meio ambiente; Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC; Licenciamento 
ambiental; Resíduos Sólidos; Flora e vegetação; Crimes Ambientais; Infrações Administrativas. Lei Federal Nº 11.346 de 
15.09.2006 (Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional); Decreto Federal Nº 7272/2010. Noções básicas de 
administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. 
8.6. AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA; AGENTE DO IEC: Saúde como dever do Estado. Saúde como direito social. Noções 
básicas sobre o SUS. Combate a agentes transmissores de doenças endêmicas, conforme estratégias e normas vigentes. 
Visitas domiciliares: fiscalização para a promoção e conservação da saúde da comunidade. Saúde ambiental. Doenças 
transmissíveis por vetores. Noções básicas do combate a dengue. Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família – 
P.S.F; Aleitamento Materno; Calendário de Vacinação: criança, adulto e Gestante; Carta dos direitos dos usuários da saúde; 
Cuidados com a alimentação; Manual completo: "Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais" - 
Ministério da Saúde; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S.; Educação permanente; Entrevistas; Pesquisas e Coleta de dados; 
Estrutura Familiar, Relacionamento familiar; Lei 11.350 de 05/10/2006; Lei 8.142 de 28/12/1990 - dispõe sobre a 
Participação da Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS; Lei Complementar n.º 104 de 06/08/2007 Dispõe 
sobre a criação do emprego Público no âmbito da administração direta do Município e da outra providencias; Meio ambiente; 
Noções de Hipertensão Arterial, Hanseníase, Diabetes e Tuberculose; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde – P.A.C.S.; Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de trabalho; Portaria nº 
44/GM, de 3 de janeiro de 2002 - Atividades do Agente á orientação as famílias e á comunidade para a prevenção e o 
controle de doenças endêmicas; Prevenção e Controle das DST/AIDS na comunidade; SUS - Princípios e diretrizes; "Guia 
Prático do Programa Saúde da Família"– Ministério da Saúde; Trabalho em Equipe; Visitas Domiciliares; Como proceder em 
casos de doenças contagiosas; Planejamento local de atividades; Lei Federal nº 8080/1990 Serviço Social e Saúde Mental; 
Decreto Federal nº 7.508/2011. Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei 
Orgânica do Município de Mirandópolis. 
9. CONHECIMENTOS GERAIS 
9.1. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL; AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO; AGENTE 
DE VETORES; AGENTE DE ZOONOSES; ATENDENTE; AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; AUXILIAR DE 
MARCENARIA; MERENDEIRA; PAJEM; SERVENTE: 
9.1.1. PORTUGUÊS - Poderá ter Interpretação de texto. Ortografia Oficial (regras do novo acordo ortográfico). Acentuação. 
Flexão do substantivo e do adjetivo: masculino/feminino, singular/plural, grau. Morfologia: classes das palavras variáveis e 
invariáveis. Emprego dos pronomes. Colocação pronominal. Verbos: conjugação, emprego. Emprego da conjunção e da 
preposição. Crase. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Significação das palavras: 
sinônimos e antônimos. Linguagem figurada. Sintaxe: frase, oração, período simples e composto, figuras de sintaxe, de 
pensamento e de linguagem. Termos da oração. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, conotação e denotação. 
Figuras. Flexão nominal e verbal.  
9.1.2. MATEMÁTICA - Conceito e representação. Operação com números inteiros: As quatro operações fundamentais - 
Divisão, Média aritmética, Milhares e Milhões, Problemas e cálculos usando multiplicação e divisão por 2 ou mais algarismos. 
Sistema de numeração. Cálculo mental. Explorando a calculadora, Horas, minutos e segundos. Números naturais. Resolução 
de problemas. m.d.c. e m.m.c.. Números racionais. Operações com números fracionários e decimais; unidades, décimos e 
centésimos. Adição de números com vírgula. Decimal vezes 10. Dividindo dinheiro. Quociente decimal. Jogos com decimais. 
Frações e medidas. Unidades de medidas. Razões e proporções. Medidas: Quilômetro, Hectômetro, Decâmetro, Metro 
Decímetro e centímetro. Problemas com toneladas, quilometragem e quilogramas. A linha do tempo. Fazendo estatística. 
Temperatura. Construções geométricas usando compasso. Ângulos, áreas e perímetros. O metro quadrado. Vértices, arestas 



    
Mirandópolis  URBS  Laboris

      

 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS
ESTADO  DE  SÃO  PAULO 

Rua das Nações Unidas, nº 400 - CEP 16.800-000 - Fone (18) 3701-9000 
e faces. Simetria com tangram. Números relativos: Regra de três simples, porcentagem e juros simples. Resolução de 
problemas. 
9.1.3. Conhecimentos Globais e Atualidades: Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069, de 13 de julho de 1990; 
Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1 de outubro de 2003; Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; Atualidades; 
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de realização da 
prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádio e televisão. Elementos de política brasileira; música, 
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas, segurança, internet, televisão e outros; Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea; Meio ambiente e cidadania; políticas 
públicas, aspectos locais, regionais e globais; Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Direitos 
Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e 
internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.  
9.1.4. Raciocínio Lógico - Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; 
Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas 
relações. 
10. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
10.1. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL; AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO: Normas 
e Diretrizes do Programa de Saúde da Família – P.S.F; Aleitamento Materno; Calendário de Vacinação: criança, adulto e 
Gestante; Carta dos direitos dos usuários da saúde; Cuidados com a alimentação; Manual completo: "Direitos sexuais, 
direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais" - Ministério da Saúde – Lei 9.263, de 12/01/1996; Diretrizes Operacionais 
do P.A.C.S.; Educação permanente; Entrevistas; Pesquisas e Coleta de dados; Estrutura Familiar, Relacionamento familiar; 
Lei 11.350 de 05/10/2006; Lei 8.142 de 28/12/1990 - dispõe sobre a Participação da Comunidade na Gestão do Sistema 
Único de Saúde – SUS; Lei Complementar n.º 104 de 06/08/2007 Dispõe sobre a criação do emprego Público no âmbito da 
administração direta do Município e da outra providencias – Lei 8080, de 19/09/1990; Decreto Federal nº 7.508/2011; Lei 
10.507, de 10/06/2002; Meio ambiente; Noções de Hipertensão Arterial, Hanseníase, Diabetes e Tuberculose; Normas e 
Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – P.A.C.S. – Portaria MS nº 1886 GM, de 18/12/1997; 
Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de trabalho; Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002 - 
Atividades do ACS á orientação as famílias e á comunidade para a prevenção e o controle de doenças endêmicas; Prevenção 
e Controle das DST/AIDS na comunidade; SUS - Princípios e diretrizes; Guia Completo: "Guia Prático do Programa Saúde da 
Família"– Ministério da Saúde; Trabalho em Equipe; Visitas Domiciliares; Como proceder em casos de doenças contagiosas; 
Planejamento local de atividades. Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei 
Orgânica do Município de Mirandópolis. 
10.2. AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, 
higienização, administração de medicamentos via oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para 
exame. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Introdução as Doenças 
Transmissíveis: terminologia básica, noções de epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de 
notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Recepção do paciente: ficha clínica, organização de 
arquivo, controle do movimento financeiro. Preparo e manutenção das salas de atendimento com suprimento do material 
necessário. Isolamento do campo operatório. Manipulação e classificação de materiais odontológicos. Revelação e montagem 
de radiografias intra-orais. Preparo do paciente para o atendimento. Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-
dentista e/ou do técnico em higiene bucal, junto à cadeira operatória. Aplicação de métodos preventivos para controle de 
cárie dental e doenças periodontais. Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Seleção de moldeiras. Confecção de modelos 
em gesso. Lei Federal nº 8080/1990 Serviço Social e Saúde Mental; Decreto Federal nº 7.508/2011. Noções básicas de 
administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. Código Sanitário do 
Estado de São Paulo. 
10.3. AGENTE DE ZOONOSES: Leishmaniose: características epidemiológicas: ciclo, modo de transmissão, período de 
incubação, suscetibilidade e imunidade; aspectos clínicos no cão; medidas preventivas dirigidas à população humana, ao 
vetor e à população canina. Dengue e febre amarela: noções sobre febre amarela e dengue, biologia dos vetores, operações 
de campo, reconhecimento geográfico, tratamento focal, perifocal, bloqueio, EPI, formas de controle, Programa Nacional de 
Controle da Dengue. Raiva: sintomas, transmissão, prevenção, Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), posse responsável, 
vacinação anti-rábica animal, controle de morcegos em áreas urbanas. Tunga penetrans: sintomas, transmissão, prevenção, 
biologia dos vetores. Malária: sintomas, transmissão, prevenção, biologia dos vetores. Achatina fulica: sintomas, transmissão, 
prevenção, biologia dos vetores. Roedores/ Leptospirose: controle de roedores em áreas urbanas; leptospirose: sintomas, 
transmissão, prevenção. Animais Peçonhentos: ofídeos, aracnídeos (aranhas e escorpiões) e lagarta (Lonomia obliqua): 
noções básicas sobre controle, prevenção de acidentes e primeiros socorros. Pesquisa Entomológica. Criadouros. Lei Federal 
nº 8080/1990 Serviço Social e Saúde Mental; Decreto Federal nº 7.508/2011. Código Sanitário do Estado de São Paulo. 
Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. 
10.4. AGENTE DE VETORES: Atribuições do Agente de Endemias. Cuidados e medidas de controle do calazar, dengue. 
Cuidados e medidas de controle da esquistossomose. Cuidados e medidas de controle da doença de chagas. Sistemas de 
informações. Educação e comunicação: conceitos, diferenças e interdependência. Participação e mobilização social. 
Importância do saneamento básico: lixo, água, e dejetos. Ética profissional. Noções básicas de administração pública 
municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Mirandópolis. Dengue, Malária, Febre amarela. Lei 
Federal nº 8080/1990 Serviço Social e Saúde Mental; Decreto Federal nº 7.508/2011. Código Sanitário do Estado de São 
Paulo. 
11. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: Livre escolha do candidato. 
 
Prefeitura Municipal de Mirandópolis, 09 de setembro de 2011. 
 
 
José Antonio Rodrigues 
Prefeito Municipal de Mirandópolis 
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ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
1- ASSISTENTE SOCIAL - Prestar serviços de âmbito social à pessoas, individualmente ou em grupos, identificando e 
analisando seus problemas e necessidades materiais, sociais e de outra ordem, aplicando os processos básicos de assistência 
social, para facilitar a recuperação de indivíduos ou grupos e promover sua reintegração no meio social, familiar e de 
trabalho; desenvolver atividades de educação e vigilância em saúde e executar o serviço social, aplicando seus métodos e 
técnicas específicas; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde do 
Município. Planejar, executar, coordenar e avaliar Programas, Projetos e Serviços na área de Assistência Social e Trabalho. 
Propor e realizar estudos sócio-econômicos que possam contribuir para identificar as demandas e potencialidades para 
atendimento e defesa dos direitos dos usuários. Realizar orientação social e encaminhamento de pessoas e famílias à Rede de 
Proteção Social e ao mercado de trabalho. Realizar visitas e emitir pareceres e relatórios sociais. Assessorar e prestar apoio 
técnico de gestão no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. 
2- DENTISTA DA ESF RURAL - Trabalho cirúrgico, em odontologia, incluindo tomadas radiográficas e revelação; orientação 
para a saúde bucal; atendimento clínico, controle da lesão e reabilitação do usuário; exames clínicos e diagnósticos; 
participação na programação das atividades e seu controle, notadamente, a de treinamento ou aperfeiçoamento de 
profissionais e auxiliares; participação em reuniões de trabalho, para análise de resultados; participação nas ações de 
educação e saúde, individualmente ou em grupos, tanto nas Unidades de Saúde quanto na comunidade; participação nas 
ações de controle social; participação junto à equipe de saúde de capacitação de recursos humanos, planejamento, 
coordenação, supervisão e execução de serviços, programas ou projetos na área de odontologia; participação nas ações que 
visem à implementação, efetivação e consolidação dos princípios, normas e diretrizes do SUS entre outras finalidades e 
atividades previstas no padrão funcional de cada posto de trabalho, conforme ato de regulamentação do Superintendente 
Municipal de Saúde. Zona Urbana e Rural. 
3- DENTISTA - Trabalho cirúrgico, em odontologia, incluindo tomadas radiográficas e revelação; orientação para a saúde 
bucal; atendimento clínico, controle da lesão e reabilitação do usuário; exames clínicos e diagnósticos; participação na 
programação das atividades e seu controle, notadamente, a de treinamento ou aperfeiçoamento de profissionais e auxiliares; 
participação em reuniões de trabalho, para análise de resultados; participação nas ações de educação e saúde, 
individualmente ou em grupos, tanto nas Unidades de Saúde quanto na comunidade; participação nas ações de controle 
social; participação junto à equipe de saúde de capacitação de recursos humanos, planejamento, coordenação, supervisão e 
execução de serviços, programas ou projetos na área de odontologia; participação nas ações que visem à implementação, 
efetivação e consolidação dos princípios, normas e diretrizes do SUS entre outras finalidades e atividades previstas no padrão 
funcional de cada posto de trabalho, conforme ato de regulamentação do Superintendente Municipal de Saúde. Zona Urbana 
e Rural. 
4- ENFERMEIRO - Trabalho profissional de enfermagem, em unidades ambulatoriais ou na comunidade, segundo princípios 
e técnicas inerentes à profissão; participação nas ações de educação e saúde, individualmente ou em grupos, tanto nas 
Unidades de Saúde quanto na comunidade; participação nas ações de controle social; participação junto à equipe de saúde de 
capacitação de recursos humanos, planejamento, coordenação, supervisão e execução de serviços, programas ou projetos na 
área de enfermagem; participação nas ações que visem a implementação, efetivação e consolidação dos princípios, normas e 
diretrizes do SUS e outras atividades previstas no padrão funcional da cada posto de trabalho, conforme regulamentação por 
ato do Superintendente Municipal de Saúde. Zona Urbana e Rural. 
5- ENFERMEIRO DA ESF RURAL - Trabalho profissional de enfermagem, em unidades ambulatoriais ou na comunidade, 
segundo princípios e técnicas inerentes à profissão; participação nas ações de educação e saúde, individualmente ou em 
grupos, tanto nas Unidades de Saúde quanto na comunidade; participação nas ações de controle social; participação junto à 
equipe de saúde de capacitação de recursos humanos, planejamento, coordenação, supervisão e execução de serviços, 
programas ou projetos na área de enfermagem; participação nas ações que visem a implementação, efetivação e 
consolidação dos princípios, normas e diretrizes do SUS e outras atividades previstas no padrão funcional da cada posto de 
trabalho, conforme regulamentação por ato do Superintendente Municipal de Saúde. Zona Urbana e Rural. 
6- FARMACÊUTICO - Planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e executar atividades técnicas especificas da 
profissão; realizar análises clínicas de exsudatos e transudatos humanos, como sangue, urina, saliva e outros, valendo-se de 
diversas técnicas especificas para completar o diagnóstico de doenças; supervisionar o pessoal envolvido em atividades 
laboratoriais; interpelar e emitir resultados dos exames realizados em bioquímica, imunologia, parasitologia, microbiologia e 
hematologia; executar atividades de desinfecção e esterilização; zelar pela limpeza e ordem dos materiais e equipamentos; 
exercer outras atividades correlatas. 
7- FARMACÊUTICO DA ESF RURAL - Planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e executar atividades técnicas 
especificas da profissão; realizar análises clínicas de exsudatos e transudatos humanos, como sangue, urina, saliva e outros, 
valendo-se de diversas técnicas especificas para completar o diagnóstico de doenças; supervisionar o pessoal envolvido em 
atividades laboratoriais; interpelar e emitir resultados dos exames realizados em bioquímica, imunologia, parasitologia, 
microbiologia e hematologia; executar atividades de desinfecção e esterilização; zelar pela limpeza e ordem dos materiais e 
equipamentos; exercer outras atividades correlatas. 
8- FONOAUDIÓLOGO - Realizar avaliação e acompanhamento fonoaudiológico: linguagem, fala, voz e deglutição; elaborar 
material didático específico para orientação de pacientes e familiares;  acompanhar a realização de exames complementares 
e outras funções atinentes à profissão. 
9- MÉDICO - Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita; executar as ações de assistência integral em todas 
as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos na USF e, quando 
necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção 
Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde 
coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando 
necessário, garantindo a continuidade do tratamento do enfermo, por meio de um sistema de acompanhamento e referência 
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e contra-referência; realizar pequenas cirurgias ambulatórias; indicar internação hospitalar; solicitar exames 
complementares; verificar e atestar óbito e outras funções na área medica apta a ser realizada pelo profissional contratado. 
10- PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ I E PRÉ II - Docência na Educação Infantil incluindo, entre outras, as 
seguintes atribuições: Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo a Proposta Pedagógica da Escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Ministrar os dias letivos e horas aula 
estabelecidas; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Desincumbir-se das 
demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins educacionais da escola e ao sucesso do processo de ensino-
aprendizagem. 
11- PROFESSOR DE APOIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ I E PRÉ II - Subsidiar as atividades dos docentes na Educação 
Infantil; Substituir professores titulares de classes; Auxiliar na execução das atividades pedagógicas e recreativas diárias; 
Zelar pelo bem-estar da criança; Adotar uma atitude pedagógica de formação e de orientação estabelecendo uma relação 
segura, estável e afetiva com as crianças; Executar atividades correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
12- PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I – ENSINO FUNDAMENTAL - Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da 
Escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica da Escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas 
aulas estabelecidas; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Desincumbir-se das 
demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins educacionais da escola e ao sucesso do processo de ensino-
aprendizagem. 
13- PROFESSOR DE APOIO – PEB I – ENSINO FUNDAMENTAL - Subsidiar as atividades dos docentes no Ensino 
Fundamental; Substituir professores titulares de classes; Auxiliar na execução das atividades pedagógicas e recreativas 
diárias; Zelar pelo bem-estar da criança; Adotar uma atitude pedagógica de formação e de orientação estabelecendo uma 
relação segura, estável e afetiva com as crianças; Executar atividades correlatas, determinadas pelo superior imediato.  
14- PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I - AEC - CEMPIS (Leitura, escrita e reforço escolar) - Participar da 
elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica da 
Escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas; Participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade;Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins educacionais da escola 
e ao sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 
15- PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I - AEC - CEMPIS (Empreendedorismo e Artesanato) - Participar da 
elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica da 
Escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas; Participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade;Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins educacionais da escola 
e ao sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 
16- PSICÓLOGO (40 hs) - Realizar psicodiagnósticos para fins de seleção, orientação vital e pré-profissional; proceder a 
análise de funções sob o ponto de vista psicológico; proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento 
humano para possibilitar a orientação à seleção e ao tratamento atitudinal no campo profissional e o diagnóstico e terapia 
clínicos; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico; fazer exames de seleção em 
crianças, para fins de ingresso em instituições assistenciais; prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus 
familiares, bem como a alcoolistas e toxicômanos; atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e 
sensorial, ou portadoras de desajustes familiares e escolares, encaminhando-as para escolas ou classes especiais; formular 
com base em elementos colhidos, hipóteses de trabalho para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais; 
realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psicopedagógico; confeccionar e selecionar o 
material psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; realizar perícias e elaborar pareceres; prestar 
atendimento psicológico à crianças e adolescentes em instituições comunitárias do Município, bem como aos 
encaminhamentos do Conselho Tutelar; manter atualizado o prontuário de casos estudados; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 
17- PSICÓLOGO (30hs) - Realizar psicodiagnósticos para fins de seleção, orientação vital e pré-profissional; proceder a 
análise de funções sob o ponto de vista psicológico; proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento 
humano para possibilitar a orientação à seleção e ao tratamento atitudinal no campo profissional e o diagnóstico e terapia 
clínicos; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico; fazer exames de seleção em 
crianças, para fins de ingresso em instituições assistenciais; prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus 
familiares, bem como a alcoolistas e toxicômanos; atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e 
sensorial, ou portadoras de desajustes familiares e escolares, encaminhando-as para escolas ou classes especiais; formular 
com base em elementos colhidos, hipóteses de trabalho para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais; 
realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psicopedagógico; confeccionar e selecionar o 
material psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; realizar perícias e elaborar pareceres; prestar 
atendimento psicológico à crianças e adolescentes em instituições comunitárias do Município, bem como aos 
encaminhamentos do Conselho Tutelar; manter atualizado o prontuário de casos estudados; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 
18- QUÍMICO - Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando metodologias, materiais, reagentes de 
análise e critérios de amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras; produzir substâncias; 
desenvolver metodologias; analíticas; interpretar dados químicos; monitorar impacto ambiental de substâncias; supervisionar 
procedimentos químicos; coordenar atividades químicas laboratoriais e assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
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19- AGENTE DO IEC – Participar do planejamento das atividades municipais junto a equipe municipal; Conhecer e discutir 
aspectos relacionados a situação sócio econômico do município; Elaborar plano municipal para as ações do IEC  baseado em 
dados epidemiológicos, buscando caminho para efetivação da mesma; Orientar, acompanhar e avaliar o trabalho do pessoal 
de campo em tempos de abordagem aos indicadores de qualidade nas orientações e informações passadas; Apoiar o pessoal 
de campo na busca ou encaminhamento das soluções para questões coletivas relacionadas ao lixo, água   e destino final dos 
dejetos; Propor atividades educativas sistemáticas, mantendo a  comunidade informada, promovendo sua participação nas 
ações de saneamento domiciliar e outras que possam contribuir para eliminação do Aedes aegypti; Cadastrar e capacitar 
todas as instituições governamentais e não governamentais que possam vir a colaborar  com as atividades do IEC; Manter os 
meios de comunicação informados sobre a atuação epidemiológica, assim como divulgar as ações realizadas para 
comunidade; Incentivar a participação da comunidade na criação de materiais educativos e assegurar sua reprodução; 
Participar das Campanhas de Mobilização Nacional, Estadual ou Municipal, como incremento das ações  sistemáticas e 
regulares do Plano de Erradicação; Criar instrumentos de avaliação para as atividades  de rotina e propor pesquisas 
quantitativas e qualitativas para medir o impacto das atividades desenvolvidas junto á comunidade; Envolver o sistema 
formal de ensino publico e privativo em atividades continuas voltadas com a disseminação do Aedes aegypti, bem como  para 
a melhoria do meio ambiente. Este  envolvimento deve-se dar através de atividades curriculares e extra curriculares; 
Interagir junto aos professores no momento do planejamento anual, afim de que o tema Dengue seja abordado durante o 
ano letivo de maneira contextualizada com as condições ambientais e histórica  e pro varias disciplinas; orientar a 
comunidade de forma clara e precisa utilizando linguagem acessível e relacionando  ás informações com as condições  de 
moradia da família e da comunidade; Identificar junto com os moradores os criadouros e orientar a eliminação dos mesmos, 
explicando de forma clara a relação entre criadouros, mosquito e doença; Valorizar, estimular e divulgar as pratica no tocante 
a eliminação de criadouros, armazenamento correto de água e destino do lixo.  
20- AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA – Fiscalizar habitações e estabelecimentos comerciais e de serviços,incluindo-se os 
estabelecimentos comerciais e de serviços sob responsabilidade de profissionais cuja formação seja superior da área da 
saúde. Fiscalizar piscinas de uso coletivo restrito, tais como: as de clube, condomínios, escolas, associações, hotéis e 
congêneres. Fiscalizar as condições sanitárias das instalações prediais de água e esgoto . Fiscalizar quanto à regularização 
das condições sanitárias das ligações de água e esgoto á rede pública. Fiscalizar estabelecimentos de serviços tais como: 
barbearias, salões de beleza, estabelecimentos esportivos de ginástica, asilos, creches e similares. Fiscalizar estabelecimentos 
de ensino, hotéis, motéis, clubes recreativos e similares. Fiscalizar lavanderias e similares agencias funerárias, velórios, 
necrotérios, cemitérios, na questão tocante higiênico sanitário. Fiscalizar estabelecimentos que comercializem e distribuem 
gêneros alimentícios, bebidas e águas minerais. Fiscalizar estabelecimentos que fabriquem e/ou manipulem gêneros 
alimentícios e envasem bebidas e águas minerais. Encaminhar para analise laboratorial alimentos e outros produtos para fins 
de controle . Apreender alimentos, mercadorias e outros produtos que estejam em desacordo com a legislação sanitária 
vigente. Efetuar interdição parcial ou total do estabelecimento fiscalizado em desacordo com a legislação sanitária vigente. 
Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostras e aplicar diretamente as penalidades que lhe 
forem delegadas por legislação especifica. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Participar de 
campanhas de interesse da saúde coletiva.  
21- AUXILIAR DE ASSISTENTE SOCIAL - Executar tarefas diversas para atendimento na área específica do cargo, 
destinadas ao desenvolvimento, à operacionalização e a gestão de programas e serviços na rede de saúde pública e/ou na 
rede de proteção social básica e específica do município, a saber: Executar, sob supervisão, trabalhos relacionados com as 
atividades assistenciais dirigidas à população carente em geral. Executar outras tarefas referentes ao cargo.  
22- FISCAL AMBIENTAL – São atribuições do cargo de Fiscal Ambiental efetuar fiscalização mediante rondas e vistorias 
espontâneas, sistemáticas e dirigidas, especialmente: Fiscalizar e controlar o plantio, a poda, o transplante, a supressão e a 
conservação da vegetação das vias, praças, hortos, jardins e outros logradouros urbanos, bem como em áreas particulares; 
Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação municipal ambiental vigente; Fiscalizar os prestadores de 
serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a população em geral no que diz respeito às alterações 
ambientais, conforme o caso, decorrentes de seus atos; Revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas em decorrência da 
violação à legislação ambiental municipal vigente; Requisitar, aos entes públicos ou privados, sempre que entender 
necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e fiscalização; Programar e supervisionar a 
execução das atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; Analisar e dar parecer nos processos 
administrativos relativos as atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; Apresentar propostas de 
adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do Município; Verificar a observância das normas e padrões 
ambientais vigentes; Proceder a inspeção e apuração das irregularidades e infrações através do processo competente; 
Instruir sobre o estudo ambiental e a documentação necessária a solicitação de licença e regularização ambiental; Emitir 
laudos, pareceres e relatórios técnicos sobre matéria ambiental; Executar tarefas correlatas; Executar tarefas afins do 
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, responsabilizando-se pelos serviços prestados. 
23- MONITOR - Executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes diversas; 
acompanhar crianças em passeios, visitas e festividades sociais; proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere a 
higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; servir refeições e auxiliar crianças menores a se alimentarem; auxiliar a 
criança a desenvolver a coordenação motora; observar a saúde e o bem estar das crianças, levando-as quando necessário, 
para atendimento médico e ambulatorial; ministrar medicamentos conforme prescrição médica; prestar primeiros socorros, 
cientificando o superior imediato da ocorrência; orientar os pais quanto à higiene infantil, comunicando-lhe os acontecimentos 
do dia; levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; vigiar e manter a disciplina das 
crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos cuidados de seu substituto ou responsáveis, quando afastar-se, ou ao 
final do período de atendimento; apurar a freqüência diária e mensal dos menores; auxiliar no recolhimento e entrega das 
crianças que fazem uso do transporte escolar, acompanhando-as na entrada e saída do mesmo, zelando assim pela sua 
segurança; executar tarefas afins; outras atribuições contidas em manuais de trabalho fixadas por Decreto. 
24- TÉCNICO DE FARMÁCIA – Auxiliar o farmacêutico na administração do estabelecimento. Colaborar no controle das 
finanças do estabelecimento farmacêutico. Informar ao usuário da importância da higiene e cumprimento das proposições das 
campanhas de saúde pública. Participar de campanhas sanitárias c auxiliar ou casos de calamidade pública. Prevenir 
acidentes de trabalho e poluição ambiental. Colaborar na execução do controle de qualidade dos medicamentos c substâncias 
nos seus aspectos macroscópicos e microscópicos. Dispor as substâncias c produtos farmacêuticos de forma adequada, 
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conforme as normas de armazenamento e características próprias de sensibilidade ao calor, luz e umidade. Relacionar os 
nomes comerciais com os nomes genéricos dos medicamentos, para recebê-los, ordena-los, armazená-los ou distribuí-los. 
Efetuar recebimento de receita medica e submetê-la ao farmacêutico para que este proceda às orientações necessárias para 
o seu aviamento e dispensação. Identificar medicamentos, suas doses, vias de administração e as formas farmacêuticas. 
Informar aos usuários sobre os cuidados que se deve ter com os medicamentos durante o período de sua utilização. Informar 
aos usuários a importância da higiene c do cumprimento das proposições das campanhas de saúde pública. Efetuar contatos 
com fabricantes e distribuidores. Receber criteriosamente os medicamentos, conferindo os com os comprovantes de entrega, 
sob supervisão de farmacêutico. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Participar de campanhas de 
interesse da saúde coletiva.  
25- TÉCNICO EM ENFERMAGEM – Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, 
sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição. 
Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no 
controle sistemático da infecção. Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização 
dos mesmos. Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório,segundo orientação.  Realizar 
exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem.  
Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados 
específicos em tratamento de saúde. Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e 
de enfermagem. Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intra-dérmica, subcutânea, intramuscular, 
endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do enfermeiro. Cumprir prescrições de assistência médica e 
de enfermagem. Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura. Auxiliar nos atendimentos de 
urgência e emergência. Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a 
realização de relatórios e controle estatístico. Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme 
as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente. Controlar materiais, 
equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando 
pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas. Executar atividades de limpeza, desinfecção, 
esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição.  Propor a aquisição de novos 
instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados. Realizar atividades na promoção de campanha do 
aleitamento materno. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências 
para o exercício da função. Participar de campanhas de interesse da saúde coletiva.  
26- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos 
existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização;  Informar os 
trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização; Analisar os métodos e 
os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a 
presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; Executar os 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultantes alcançados, adequando-os estratégias utilizadas 
de maneira a integrar o processo prevencionista em uma planificação, beneficiando o trabalhador; Executar programas de 
prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho, com a participação dos 
trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos 
estabelecendo procedimentos a serem seguidos; Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, 
treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e 
higiene do trabalho, assuntos técnicos, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; Executar as 
normas de segurança referentes a projetos de construção, aplicação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, com vistas à 
observância das medidas de segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros; Encaminhar aos setores e áreas 
competentes normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de 
apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento e autodesenvolvimento do trabalhador; Indicar, solicitar 
e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados 
indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando 
seu desempenho; Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos resíduos 
industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua importância para a vida; Orientar as atividades 
desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na 
legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço; Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do 
trabalho utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, 
controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar 
a integridade física e mental dos trabalhadores; Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho, calcular a freqüência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas 
regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual; Articular-se e colaborar 
com os setores responsáveis pelo recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamento técnicos de riscos das 
áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal; Informar os trabalhadores e o 
empregador sobre as atividades insalubre, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as 
medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos; Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir 
parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador; Articular-se e 
colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. 
Particular de seminários, treinamento, congressos e cursos visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional. 
27- TÉCNICO EM TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA - Levantamentos, projetos e demarcações topográficas subordinado, 
sempre, ao engenheiro civil e ao Diretor do Departamento. Deve executar levantamentos topográficos, visando viabilizar o 
projeto de futuros loteamentos; fornecer diretrizes para implantação de loteamentos, abertura de arruamento; implantação 
de redes de esgoto, abastecimento de água, drenagem pluvial, postes, asfaltamento, demarcação e remarcação de lotes, 
execução de desenhos, cálculos, projetos de terraplenagem e outros serviços que se incluam na esfera de competência. 
28- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF RURAL – Realizar mapeamento de sua área;  Cadastrar as famílias e 
atualizar permanentemente esse cadastro;  Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;  Identificar área de 
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risco;  Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde disponiveis, encaminhando-as e até agendando 
consultas, exames e atendimento odontólogico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de suas 
competências, na áreas prioritárias da Atenção Básicas; Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de 
todas as famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a 
situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; Desenvolver ações de educação e 
vigilância à saúde, com ênfase  na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Estar em contato permanente com as 
famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o 
planejamento da equipe. Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de 
saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas 
necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser 
potencializados pela equipe. realizar ações e atividades, no limite de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção 
Básica; Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as 
características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade. Identificar 
parceiros e recursos existente na comunidade que possam ser potencializados pelas equipes. 
29- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF URBANO - Realizar mapeamento de sua área;  Cadastrar as famílias e 
atualizar permanentemente esse cadastro;  Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;  Identificar área de 
risco;  Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde disponiveis, encaminhando-as e até agendando 
consultas, exames e atendimento odontólogico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de suas 
competências, na áreas prioritárias da Atenção Básicas; Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de 
todas as famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a 
situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; Desenvolver ações de educação e 
vigilância à saúde, com ênfase  na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Estar em contato permanente com as 
famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o 
planejamento da equipe. Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de 
saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas 
necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser 
potencializados pela equipe. realizar ações e atividades, no limite de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção 
Básica; Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as 
características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade. Identificar 
parceiros e recursos existente na comunidade que possam ser potencializados pelas equipes. 
30- AGENTE DE VETORES – Realizar levantamento de índices de densidade larvária; Orientar o morador ou responsável por 
estabelecimento comercial ou industrial sobre como evitar criadouros de Aedes aegypti em sua casa ou estabelecimento;  
Realizar controle mecânico de criadouros (casa a casa), através de remoção, destruição, mudanças de posição ou de 
localização desses criadouros, com a ajuda do morador; Realizar controle químico através de aplicação de larvicida 
(tratamento focal) nas situações em que as medidas de controle mecânico não sejam suficientes para eliminar todos os 
criadouros potenciais existentes;   Participar da avaliação dos resultados; executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e grupo ocupacional. Uso de equipamentos de aspersão para 
tratamento focal e perifocal; Realizar ações educativas e preventivas junto a comunidade; Realizar atividades de 
preenchimento de formulários inerentes ao Programa (cadastramento, mapeamento, formulários de sistema de informações e 
outros).  Participar de programa de treinamento, quando convocado. Participar de campanhas de interesse da saúde coletiva. 
Executar serviços afins.  
31- AGENTE DE ZOONOSES – Lidar com animais domésticos ou não, de pequeno ou grande porte, de produção e 
sinantropicos; manipulação de materiais pérfuro-cortantes, para coleta de material cerebral, sangue e outros para envio  
laboratorial,  realização de necropsia e eutanásia em animais domésticos ou não, de pequeno ou grande porte; Atender às 
solicitações dos munícipes e orientá-los sobre as medidas de controle e de prevenção de infestações por animais 
sinantrópicos (ratos, baratas, mosquitos, moscas, pombos, morcegos, escorpiões e outros); Preenchimento de formulários de 
censo canino, diagambi e outros em domicilio; Inspecionar locais com condições favoráveis à infestação de roedores, pombos,  
morcegos, ou outros e proceder às ações de controle preconizadas; Instalar e manter armadilhas e outros equipamentos para 
captura da fauna sinantrópica, segundo técnicas padronizadas; Lavar e preparar os materiais utilizados no laboratório, na 
coleta de larvas de mosquitos e de outros animais sinantrópicos; Atender às solicitações dos munícipes e orientá-los quanto 
às normas de criação, contracepção,vacinação,evitando as doenças nos animais domésticos ou não, de pequeno ou grande 
porte; apreender animais domésticos ou não, de pequeno ou grande porte soltos em locais públicos ou não; remover animais 
acidentados, invasores, doentes, agressores e em outras condições que justifiquem a remoção; cuidar da guarda e proteção 
dos animais apreendidos durante o transporte até o seu destino; alimentar os animais domésticos ou não, de pequeno ou 
grande porte, e de laboratório mantidos nos alojamentos, limpeza das baias; Limpar e desinfetar todos os ambientes, 
equipamentos e utensílios utilizados pelos animais domésticos ou não, de pequeno ou grande porte e de laboratório; auxiliar 
na eutanásia de animais, quando necessário; auxiliar nos procedimentos clínicos, cirúrgicos e anátomo-patológicos realizados 
nos animais. Realizar a vacinação e coleta de sangue dos animais com a devida contenção, de forma a evitar lesões nos 
mesmos e acidentes por mordeduras e arranhaduras; Descartar adequadamente os resíduos de saúde, embalagens de 
praguicidas e outros; auxiliar nas ações educativas realizadas pelo serviço; zelar e responsabilizar-se pelo bom uso, guarda e 
manutenção de todos os equipamentos, ferramentas, uniformes e instalações dos locais de trabalho; Realizar todas as 
atividades descritas, respeitando as normas ambientais de segurança pessoal, da equipe, do munícipe e dos animais 
protegidos. Notificar moradores a qualquer título sobre medidas a serem adotadas para se solucionar os problemas 
encontrados, autuando-os em caso de reincidência, conforme o disposto no Código Municipal de Saúde do Município. 
Participar de programa de treinamento, quando convocado. Participar de campanhas de interesse da saúde coletiva. 
Apreender animais de grande porte solto no perímetro urbano ou rural; Realizar manejo ambiental em um raio de 400 m ao 
redor de caso confirmado; Realizar borrificação num raio de 200m em cada caso de leishmaniose visceral americana em 
Humano. Realizar outras atividades correlatas ou afins ao serviço de controle de zoonoses que sejam necessárias. 
32- ATENDENTE - Atender nas dependências dos prédios públicos todos os munícipes, prestando as informações necessárias 
aos mesmos e encaminhando-os aos departamentos/locais em que necessitarem ir.  
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33- AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – Organizar arquivos e sistema de cadastramento de pacientes. 
Elaborar agendas de atendimento. Preencher e anotar fichas clínicas. Realizar a previsão de instrumental e material 
odontológico de acordo com a agenda de trabalho. Analisar e elaborar informações a partir dos dados de produtividade. 
Controlar o almoxarifado. Monitorar e avaliar programas de saúde. Participar das atividades de promoção de saúde bucal. 
Participar do processo de limpeza do setor odontológico segundo os princípios de biossegurança. Orientar pacientes sobre 
higiene bucal.Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade. Preparar o paciente para o 
atendimento. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao 
superior eventuais problemas. Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem 
como seu armazenamento e distribuição. Auxiliar no atendimento ao paciente. Instrumentar o Cirurgião Dentista junto à 
cadeia operatória. Manipular matérias de uso odontológico. Proceder à conservação e à manutenção do equipamento 
odontológico. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Participar de campanhas de interesse da saúde 
coletiva. Executar serviços afins. 
34- AUXILIAR DE MARCENARIA – Auxiliar serviços de reparos e reformas; Auxiliar a examinar os desenhos e esboços 
recebidos, analisando as especificações técnicas constantes nos mesmos, para determinar o material a ser utilizado na 
confecção ou reparação dos móveis e outras peças de madeira a serem construídas; Auxiliar a traçagem de riscos e 
marcações de pontos sobre a madeira a ser trabalhada, obedecendo às formas e dimensões constantes dos desenhos e/ou 
croquis, para orientar a execução dos cortes e entalhes; Auxiliar no trabalho da madeira riscada, cortando, torneando ou 
fazendo entalhes com ferramentas e máquinas apropriadas, obtendo partes de tipo e forma desejadas; Colocar ferragens 
como: dobradiças, puxadores e outros, nas peças e móveis montados, fixando-as nos locais indicados; auxiliar na pintura, 
auxiliar as atividades de envernizar ou encerar as peças e os móveis confeccionados, utilizando os materiais adequados; 
auxiliar no acabamento e corrigir imperfeições na peça; auxiliar confeccionar e montar móveis e utensílios: molduras, 
quadros, mastro de bandeira, portas, camas, berços, divisórias, mesas, escrivaninhas, armários de cozinha, etc; auxiliar no 
serviço de envernizamento de móveis e peças de madeira; auxiliar no trabalho com fórmica de qualquer tipo, bem como, 
realizar colagens e proceder ao revestimento de paredes de madeira; Zelar pela conservação e guarda dos equipamentos de 
trabalho; Fazer a manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua 
área de atuação, bem como, zelar pela economicidade de material e o bom atendimento público; Cumprir as determinações 
superiores, representando, imediatamente e por escrito, quando forem manifestamente ilegais; Executar os serviços que lhe 
competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos  que forem atribuídos; Executar serviços afins.  
35- MERENDEIRA - Preparar refeições, utilizando ingredientes e alimentos, para servir as crianças, adolescentes e outros, 
observando as condições de higiene, quantidades e aproveitamento, servir as refeições em horários pré-estabelecidos ou 
quando solicitado, promover a limpeza de pratos, talheres, copos, xícaras e demais instrumentos e equipamentos da cozinha, 
realizar o controle de alimentos, verificando prazos de validades e tempo de duração, e solicitado à devolução quando não 
estiverem de acordo com as especificações das normas vigentes. 
36- PAJEM - Cuidar das crianças sob sua guarda, educando-as; promover atividades que desenvolvam os aspectos físico, 
social, moral, intelectual, afetivo e cognitivo das crianças; promover a construção da sua identidade e autonomia; participar 
de cursos de capacitação em serviço; implementar atividades de cuidados e educação; auxiliar as crianças nas atividades que 
ainda não podem ainda realizar sozinhos; atender as crianças nas atividades de nutrição, higiene e saúde; realizar 
brincadeiras como forma prioritária de promover o crescimento e o desenvolvimento salutar desta faixa etária; fazer uso das 
atividades programadas pela equipe pedagógica, como forma de desenvolvimento integral da criança; zelar pela criança em 
tempo integral até a chegada do responsável e executar outras tarefas solicitadas pelos superiores hierárquicos. 
37- SERVENTE - Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; limpar as dependências dos prédios públicos, varrendo, 
lavando e encerando assoalhos, pisos, ladrilhos, vidraças e outros; manter a higiene das instalações sanitárias e da cozinha; 
manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes e vasilhames; remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e 
materiais; executar serviços de copa e cozinha; cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de coleta e 
entrega de documentos, mensagens e pequenos volumes; coletar o lixo dos depósitos; desempenhar outras tarefas que, por 
suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
 
 
Prefeitura Municipal de Mirandópolis, 09 de setembro de 2011. 
 
 
 
 
José Antonio Rodrigues 
Prefeito Municipal de Mirandópolis 
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ANEXO IV 
ÁREAS DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 
a) SETOR 01: 08 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
BAIRROS: Jardim Nogara, Jardim Santa Paula, Jardim Santa Rosa, Bela Vista, Labor, Paulicéia, Agostinho Franco e Ana 
Maria. 
SEQUÊNCIA DE QUARTEIRÕES A TRABALHAR: 
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, 
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87, 
88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,145,157,158, 
174,175,176,478,479,480,515,516,517,518,519,520. 
 
b) SETOR 02: 04 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
BAIRROS: Jardim Esplanada, Jardim Ypê, Jardim Sampaio e Centro. 
SEQUÊNCIA DE QUARTEIRÕES A TRABALHAR: 
09,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129, 
130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,146,147,148,150,151,152,153,154,155,156,157,159,160,
161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,
192,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,457. 
 
c) SETOR 03: 08 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
BAIRROS: Centro, São João da Saudade, Jardim Nossa Senhora de Fátima e São Lourenço de Fátima. 
SEQUÊNCIA DE QUARTEIRÕES A TRABALHAR: 
230,231,232,233,234,235,236,251,252,253,254,255,256,257,279,280,281,282,283,284,285,286,294,295,296,297,298,299,
300,301,305,306,307,308,309,310,311,312,324,325,326,327,328,329,332,333,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,
346,350,351,352,353,354,355,356,357,358,362,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,
382,474 e 481. 
 
d) SETOR 04: 14 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
BAIRROS: Jardim São Lourenço de Fátima, Colina Verde, Aeroporto, Morada do Sol, Sonho Meu e Vale do Sol. 
SEQUÊNCIA DE QUARTEIRÕES A TRABALHAR: 
384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,
412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,
440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,4454,455,456,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,46
8,469,470,472,473,475,476,477,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,50
3,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513 e 514. 
 
d) SETOR 05: 06 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
BAIRROS: Jardim São Lourenço, Jardim Miguita, Vila Brasília e Centro. 
SEQUÊNCIA DE QUARTEIRÕES A TRABALHAR:  
193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,237,238,239,240,241,
242,243,244,245,246,247,248,249,250,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,
277,278,287,288,289,290,291,292,293,302,303,304,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,330,331,336,337,347,
348,349,359,360,361,363,364,471 e 482. 
 
e) SETOR RURAL - 1ª ALIANÇA: 03 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
BAIRRO: 1ª Aliança. 
 
f) SETOR RURAL - 2ª ALIANÇA: 03 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
BAIRRO: 2ª Aliança. 
g) SETOR RURAL - 3ª ALIANÇA: 03 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
BAIRRO: 3ª Aliança. 
 
h) SETOR RURAL - INCRA: 01 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
BAIRRO: INCRA. 
 
I) SETOR RURAL - AMANDABA: 04 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
BAIRRO: Amandaba. 
 
Prefeitura Municipal de Mirandópolis, 09 de setembro de 2011. 
 
 
 
 
José Antonio Rodrigues 
Prefeito Municipal de Mirandópolis 


