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Edital de Concurso Público nº 01/2011 
 

 
O Prefeito Municipal de Teixeiras, Estado de Minas Gerais, Sr. José Diogo Drumond Neto torna público 
a realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos da Prefeitura Municipal de 
Teixeiras, em consonância com a Lei Orgânica local; com as Leis Complementares Municipais 
pertinentes à espécie, sobretudo as Leis 021 de 16 de dezembro de 2009 que institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Administração Geral da Prefeitura Municipal de Teixeiras – 

MG, a Lei 022 de 31 de dezembro de 2009 que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 
Servidores do Magistério da Prefeitura Municipal de Teixeiras - MG, a Lei 023 de 26 de março de 2010 
que institui o Estatuto dos Servidores do Magistério do Município de Teixeiras – MG e a Lei 020 de 09 
de dezembro de 2009 que institui o Estatuto dos Servidores do Público do Município de Teixeiras – MG e 
ainda suas alterações, juntamente com a Instrução Normativa do TCE/MG de nº 05/2007 e alterações 
introduzidas pela IN 04/2008 e pela IN 08/2009; atento aos competentes mandamentos constitucionais, 
que normatizam as regras insertas no presente Edital. 
 
1 - Disposições Preliminares: 
 
1.1 - Este Concurso Público visa o provimento de cargos efetivos da Prefeitura Municipal de Teixeiras – 
MG, no limite das vagas ora oferecidas. 
1.2 - O Concurso Público será regido pelo presente Edital e sua operacionalização caberá à empresa 
ECAP CONSULTORIA LTDA, com sede à Rua Manoel Lobato nº 175 A, Centro, Leopoldina – MG, 
CEP nº 36700-000, CNPJ nº 02.926.829/0001-45, tele/fax nº (32) 3441-9061. 
1.3 – Pela Portaria 224/2011, o Prefeito Municipal de Teixeiras instituiu uma Comissão Especial e 
nomeou seus integrantes, objetivando a fiscalização e o acompanhamento deste Concurso Público. 
1.4 - O regime jurídico da Prefeitura Municipal de Teixeiras é o Estatutário e o regime previdenciário é o 
Regime Geral de Previdência Social. 
1.5 Integram este Edital os Anexos:  
I – Cronograma Previsto;  
II – Cargos Ofertados, Vagas para Deficientes, Taxa de Inscrição, Escolaridade e Requisitos Mínimos 
para o Provimento;  
III – Atribuições dos Cargos,  
IV – Conteúdo Programático das Provas Objetivas de Múltipla Escolha e  
V – Modelo de requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 
1.6 - Os únicos sites autorizados a divulgarem os dados, atos e demais informações oficiais sobre o 
Concurso são: www.ecapconsultoria.com.br e o www.teixeiras.mg.gov.br. 
 
2 - Condições para Inscrição: 
 
2.1 - Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, na forma da Lei. 
2.2 - Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências contidas neste Edital. 
 
3 – Condições para Posse: 
3.1 - Ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital. 
3.2 - nacionalidade brasileira; 
3.3 - gozo dos direitos políticos; 
3.4 - quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
3.5 - nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
3.6 - idade mínima de 18 (dezoito anos); 
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3.7 – aptidão física e mental; 
3.8 - atendimento às condições especiais previstas para determinados cargos; 
3.9 – idoneidade moral, comprovada mediante Atestado de Bons Antecedentes; 
3.10 - habilitação profissional exigida. 
 
4 – Inscrições:  
 
4.1 - Presencial: 
4.1.1 - Período: de 02 de maio de 2011 a 31 de maio de 2011, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
4.1.2 - Horário: das 13h00min às 16h00min. 
4.1.3 - Local: sede da Prefeitura Municipal, na Rua Antônio Moreira Barros, 101, Centro, Teixeiras 
- MG.  
4.1.4 - O candidato deverá estar ciente das disposições contidas neste Edital, preencher e subscrever 
requerimento fornecido pela Prefeitura, no qual declara que atende as condições exigidas e que se 
submete às normas aqui insertas. 
4.1.5 - A inscrição poderá ser realizada por instrumento público ou particular de procuração, contendo 
poderes específicos para tal fim e, sendo particular, deverá estar com a assinatura do outorgante 
reconhecida em cartório. São de total responsabilidade do candidato inscrito por procuração, as 
informações prestadas por seu procurador no requerimento de inscrição. 
4.1.6 - O comprovante definitivo da inscrição presencial (Cartão Definitivo de Inscrição) será entregue ao 
candidato ou a seu procurador, a partir do dia 14 de junho de 2011, das 13h00min às 16h00min, na 
Prefeitura Municipal, na Rua Antônio Moreira Barros, 101, Centro, Teixeiras - MG.  
 
4.1 - Internet: 
4.1.1 - Início: 02 de maio de 2011, às 00h00min. 
4.1.2 - Término: 31 de maio de 2011, às 23h59min (horário oficial de Brasília-DF). 
4.1.3 - Endereço eletrônico: www.ecapconsultoria.com.br (acessar o link “C. P. Teixeiras”). 
4.1.4 - A confirmação da inscrição via internet dependerá da constatação do pagamento da taxa de 
inscrição, cujo procedimento será informado no endereço eletrônico mencionado no subitem anterior, e 
não serão acatadas àquelas em que o pagamento tenha sido realizado de forma diversa a opção oferecida. 
4.1.5 - O comprovante definitivo da inscrição via internet estará disponível para impressão do candidato, 
a partir do dia 14 de junho de 2011, no site www.ecapconsultoria.com.br. 
4.1.6 - Os dados cadastrais informados pelo candidato, quando do requerimento da inscrição via internet, 
são de sua exclusiva responsabilidade, incluindo-se a declaração de deficiência. 
4.1.7 - Não caberá responsabilidade alguma a ECAP CONSULTORIA LTDA, pelas inscrições, via 
internet, não confirmadas em razão do descumprimento das respectivas instruções e, bem assim, daquelas 
não concretizadas em virtude de qualquer motivo de ordem técnica, seja dos computadores ou dos meios 
de comunicação, exceto se tais falhas técnicas forem motivadas pela ECAP CONSULTORIA LTDA. 
 
4.2 - Informações complementares: 
4.2.1 – As inscrições somente serão realizadas na forma estabelecida neste Edital. 
4.2.2 - Não serão confirmadas as inscrições com documentação incompleta. 
4.2.3 - Não serão aceitos pedidos para alteração dos cargos. 
4.2.4 - Nenhum candidato poderá concorrer a mais de um cargo, sendo indeferidos os requerimentos 
formulados após a confirmação da primeira inscrição do candidato. 
4.2.5 - O pagamento da taxa não importa na efetivação da inscrição, que somente ocorre quando 
atendidos todos os requisitos aqui estabelecidos. 
4.3.6 - Paga a taxa de inscrição, o valor desta, em hipótese alguma, será devolvido ao candidato, salvo no 
caso de não realização do Concurso. 
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4.3.7 - O requerimento de inscrição, bem como o valor pago, é pessoal e intransferível. 
4.3.8 - Inscrições pagas com cheques sem a devida provisão de fundos serão canceladas. 
 
5 – Isenção da Taxa de Inscrição: 
 
5.1 - Somente haverá isenção total do valor da taxa de inscrição, para os candidatos que declararem e 
comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para o respectivo pagamento. 
5.2 - Fará jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato que comprovar: ser membro e 
residir com família de baixa renda, inscrita em algum programa de assistência social do Governo Federal 
ou Estadual; ou, apresentar declaração emitida pela Secretaria de Assistência Social do Município em que 
esteja domiciliado, atestando que o mesmo pertence e reside com família de baixa renda, nos termos da 
legislação vigente e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), de forma a provar sua situação de 
hipossuficiência econômica e financeira. 
5.3 - A inscrição mediante pedido de isenção de pagamento da respectiva taxa ocorrerá, exclusivamente, 
nos dias 02, 03, 04, 05 e 06 de maio de 2011, na Prefeitura Municipal de Teixeiras no horário de 
13h00min as 16h:00min. 
5.4 - Além dos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira (subitem “5.2”), o candidato 
deverá apresentar fotocópia do CPF e da carteira de identidade ou documento equivalente, e declarará 
expressamente na forma do Anexo V deste Edital, sob as penas da lei, a sua condição de hipossuficiência 
de recursos financeiros. 
5.5 - Pela internet, o requerimento da isenção da taxa de inscrição deverá ser realizado nos mesmos dias 
informados no subitem “5.3”, em link específico do site www.ecapconsultoria.com.br, e a documentação 
comprobatória da hipossuficiência de recursos financeiros (subitens “5.2” e “5.4), deverão ser remetidos, 
via postal, à Prefeitura Municipal, com data de postagem até o dia 06 de maio de 2011. 
5.6 - A Comissão Especial do Concurso Público e a ECAP CONSULTORIA LTDA analisarão os pedidos 
de isenção do pagamento da taxa de inscrição, publicando, no dia 11 de maio de 2011, no mural da 
Prefeitura Municipal de Teixeiras e no site www.ecapconsultoria.com.br, relação daqueles que foram 
deferidos, assegurado o direito de recurso, no prazo de dois dias úteis. O recurso deverá ser interposto via 
postal ou pessoalmente protocolado na Prefeitura, desde que a data do AR/EBCT esteja dentro do prazo 
recursal. 
5.7 - A simples entrega da documentação não garante ao interessado a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição. 
5.8 - Não serão aceitos, após a entrega da documentação, acréscimos ou alterações das informações 
prestadas. 
5.9 - Não será aceita solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição por fax ou via postal. 
5.10 - O candidato cujo pedido de isenção tiver sido indeferido, não participará do Concurso Público na 
condição de isento, podendo efetivar a sua inscrição mediante comprovação do pagamento da respectiva 
taxa, até o último dia estipulado para a realização das inscrições. 
5.11 - Não será concedida isenção aos candidatos inscritos que já tenham efetuado o pagamento da taxa 
de inscrição. 
 
6 - Tratamento Especial: 
 
6.1 - Portadores de necessidades especiais e gestantes, que necessitarem de tratamento especial no dia das 
provas, deverão entregar Pedido de Tratamento Especial, especificando os meios necessários para a 
realização dessas provas. O Pedido de Tratamento Especial deverá estar acompanhado de laudo médico, 
descrevendo a situação do candidato, sob pena de ser indeferido sumariamente. 
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6.2 - O Pedido de Tratamento Especial, acompanhado do respectivo laudo médico, deverá ser entregue, 
impreterivelmente até o último dia das inscrições (31/05/2011), na sede da Prefeitura Municipal de 
Teixeiras. 
6.3 - Apenas em caso fortuito ou de força maior, poderá haver solicitação de tratamento especial fora da 
data estipulada no subitem anterior, sendo que, nesta hipótese, a aceitação do pedido dependerá de análise 
a ser feita pela ECAP CONSULTORIA LTDA, que avaliará a possibilidade e viabilidade do atendimento, 
podendo indeferir o pedido em caso de não ser atendidos tais requisitos. 
 
7 – Portadores de Deficiência: 
 
7.1 - É assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever no presente Concurso 
Público, em igualdade de condições com os demais candidatos, na forma aqui estabelecida para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora. 
7.2 - Cinco por cento (5%) do número de vagas de cada cargo ofertado ficam reservadas para as pessoas 
portadoras de deficiência, desprezadas as frações. 
7.3 - Se ao longo do prazo de validade deste Concurso Público forem instituídas e/ou disponibilizadas 
outras vagas além daquelas ofertadas para cada cargo, a primeira (1ª) nomeação de candidato portador de 
deficiência, desde que classificado, ocorrerá quando da nomeação da vigésima (20ª) vaga de cada cargo, 
sendo a segunda (2ª) na quadragésima vaga (40ª), e assim sucessivamente. 
7.4 - Será considerada portadora de deficiência a pessoa que se enquadrar nas especificações do art. 4º do 
Decreto Federal 3.298/1999. 
7.5 - Os candidatos portadores de deficiência, se aprovados, serão submetidos, quando convocados, à 
avaliação médico-pericial, para a verificação da compatibilidade da deficiência com as atividades do 
cargo, sendo-lhes assegurado o direito de interposição de recurso, no prazo de dois dias úteis, contados da 
divulgação do eventual laudo contrario. 
7.6 - O candidato portador de deficiência, no ato da inscrição, além de proceder na forma disposta no item 
“4”, deverá apresentar, em envelope lacrado, que não será conferido pelo atendente, os seguintes 
documentos: laudo médico com data de emissão inferior a trinta dias do ultimo dia de inscrição (original 
ou cópia autenticada em cartório), atestando a espécie, o grau e/ou nível da deficiência, constando o nº do 
CID (Classificação Internacional de Doença) e a provável causa da deficiência; e declaração assinada 
pelo candidato, constando que é portador de deficiência e que está ciente de que terá de se submeter, se 
aprovado, ao exame médico estabelecido no subitem “7.5”. 
7.7 - Pela internet, no site www.ecapconsultoria.com.br, haverá link específico para a inscrição do 
portador de deficiência, e a respectiva documentação comprobatória deverá ser remetida via postal, à 
Prefeitura Municipal, com data limite de postagem de até 31 de maio de 2011. 
7.8 - O candidato que não apresentar os documentos mencionados no subitem “7.6” participará do 
Concurso Público como não-portador de deficiência, sendo esta decisão irrecorrível. 
7.9 - Os candidatos portadores de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e os critérios 
para aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para classificação. 
7.10 - Havendo necessidade de tratamento especial para a realização das provas, o candidato portador de 
deficiência deverá fazer a solicitação, nos termos do item “6”. 
 
8 – Cargos Ofertados, Vagas para Deficientes, Taxa de Inscrição, Escolaridade e Requisitos 
Mínimos para o Provimento: 
 
8.1 - Os cargos oferecidos neste Concurso, o nº de vagas, inclusive para as pessoas portadoras de 
deficiência, a carga horária semanal e o salário mensal o valor da taxa de inscrição de cada cargo e o nível 
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de escolaridade, a habilitação e os pré-requisitos para o provimento de cada cargo está especificado estão 
no Anexo II. 
 
9 – Atribuições dos Cargos: 
 
9.1 - As atribuições relativas aos cargos a serem providos são as constantes no Anexo III. 
 
10 – Conteúdo Programático: 
 
10.1 - Os Conteúdos programáticos referentes às provas objetivas estão dispostos no Anexo IV. 
 
11 – Provas: 
 
11.1 - O Concurso Público constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha para todos os cargos, Provas 
de Títulos Acadêmicos para os Cargos de Nível Médio e Superior e Prova Prática para os Cargos de 
Motorista e Operador de Máquina Pesadas. 
 
12 – Prova Objetiva de Múltipla Escolha: 
 
12.1 - A prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada na 
cidade de Teixeiras, no dia 26 de junho de 2011, em local e horário que serão estipulados no Cartão 
Definitivo de Inscrição, que o candidato retirará no site www.ecapconsultoria.com.br nos termos dos 
subitens “4.1.5”, “4.1.6” e “4.2.5”. 
12.2 - A prova objetiva constará de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, valendo 2,5 (dois ponto e 
meio) cada questão, com duração máxima de 03h00min (três horas), sendo classificado o candidato que 
não zerar em nenhuma disciplina e atingir no mínimo 65% (sessenta e cinco por cento) do total de pontos. 
Cada questão conterá 4 (quatro) opções, sendo que apenas uma opção por questão deverá ser assinalada 
pelo candidato, em cartão próprio fornecido no dia da prova, sob pena de nulidade em caso de 
procedimento diverso. 
12.3 - Os candidatos deverão estar no local da realização das provas, 30 (trinta) minutos antes do horário 
consignado no Cartão de Definitivo de Inscrição, munidos de tal Cartão, documento de identidade com o 
qual se inscreveu e caneta esferográfica azul ou preta. 
12.4 - O ingresso no local das provas apenas será permitido dentro do horário estabelecido, não sendo 
admitida a realização de provas fora do local designado e, sob nenhum pretexto, haverá segunda chamada 
para a realização das provas. 
12.5 - Será excluído do Concurso Público o candidato que faltar à prova escrita ou chegar após o horário 
estabelecido, ou que, durante a sua realização, for surpreendido em comunicação com outro candidato, 
bem como se utilizando de livros, notas, máquinas calculadoras, telefone celular, computador portátil, 
relógio tipo Data Bank, BIP, impressos não permitidos e qualquer outro material para consulta. Será 
excluído também o candidato que se retirar do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida 
autorização; que se ausentar do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde 
que na companhia de fiscal; que usar de incorreções ou descortesias para com os coordenadores ou fiscais 
de provas, auxiliares e autoridades presentes; que fizer anotação de informações relativas às suas 
respostas em qualquer meio que não os permitidos; que preencher o Cartão de Respostas a lápis; que se 
recusar a entregar o Cartão de Respostas ao término do tempo destinado à sua realização e que se ausentar 
da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
12.6 - Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. O candidato que insistir em sair 
do local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 
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deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, acompanhado de testemunha, pelo fiscal da sala e pelo 
coordenador da unidade. 
12.7 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados nos quadros de avisos da 
Prefeitura Municipal de Teixeiras, e divulgados no site www.ecapconsultoria.com.br, devendo ainda 
manter atualizado seu endereço, e quando do preenchimento do requerimento de inscrição, fornecer o 
endereço completo. 
12.8 - Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas. 
12.9 - Na correção das provas de múltipla escolha não serão computadas as questões não assinaladas no 
cartão de respostas e às que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras. 
12.10 - As Provas Objetivas de Múltipla Escolha terão o seguinte conteúdo: 

 
12.11 - As provas serão de acordo com o nível de escolaridade exigido neste Edital e, ainda, obedecerão 
às matérias constantes no Anexo IV – Conteúdo Programático. 
 
13 – Prova de Títulos Acadêmicos: 
13.1 – Somente participarão da Prova de Títulos Acadêmicos os Classificados na Prova Objetiva 
conforme estabelece o item 12.2 deste Edital. 

Nº. de Questões/Matéria 
Cargos Português Matemática Conhecimentos 

Gerais 
Saúde 

Pública 
Conhecimentos 

Específicos 
Total 

Ajudante de Obras e Serviços 10 10 10 - 10 40 
Auxiliar de Consultório 
Dentário 

10  10 10 10 40 

Auxiliar de Creche 10 10 10 - 10 40 
Bioquímico 10  10 10 10 40 
Coveiro 10 10 10 - 10 40 
Enfermeiro 10  10 10 10 40 
Gari 10 10 10 - 10 40 
Jardineiro 10 10 10 - 10 40 
Motorista 10 10 10 - 10 40 
Operador de Máquinas 
Pesadas 

10 10 10 - 10 40 

Professor PI – Creche e Pré-
Escolar 

10  10 - 10 40 

Professor PIII – Educação 
Física 

10  10 - 10 40 

Professor PIII – Inglês 10  10 - 10 40 
Secretário Escolar 10 10 10 - 10 40 
Servente Contínuo 10 10 10 - 10 40 
Técnico em Eletrônica 10 10 10 - 10 40 
Técnico em Enfermagem 10  10 10 10 40 
Técnico em Higiene Dental 10  10 10 10 40 
Técnico em Informática 10 10 10 - 10 40 
Técnico em Laboratório 10  10 10 10 40 
Técnico em Radiologia 10  10 10 10 40 
Vigia 10 10 10 - 10 40 
Vigia Escolar 10 10 10 - 10 40 
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13.2 - A prova de Títulos Acadêmicos, de caráter somente classificatório, abrangerá apenas os cargos que 
exigem escolaridade de nível médio e superior, sendo atribuído no máximo 05 (cinco) pontos, da seguinte 
forma: 
a) 01 (um) ponto por curso de Pós-Graduação Latu Sensu, de no mínimo 360 (trezentos e sessenta 
horas), atinente à área do cargo, limitado a 03 (três) títulos; 
b) 03 (três) pontos por curso de Pós-Graduação Stritu Sensu “Mestrado”, atinente à área do cargo, 
limitado a 01 (um) título; 
c) 04 (quatro) pontos por curso de Pós-Graduação Stritu Sensu “Doutorado”, atinente à área do cargo, 
limitado a 01 (um) título. 
13.3 – A comprovação dos cursos previstos nos subitens anteriores será feita através de apresentação de 
fotocópia autenticada de certificado ou diploma, expedido por escola oficialmente reconhecida pelo MEC 
ou Conselho Estadual de Educação.  
13.4 – Para comprovação que se refere o item anterior não serão aceitos em nenhuma hipótese, atestados, 
declarações nem qualquer outro tipo de documento diferente dos descritos no item 13.3. 
13.5 – Os Títulos Acadêmicos deverão ser entregues após resultado das provas objetivas, no período de 
14 julho de 2001 a 15 de julho de 2011, somente pelos candidatos classificados, na sede da Prefeitura na 
Rua Antônio Moreira Barros, 101, centro, Teixeiras/MG, no horário de 13h (treze) às 16 (dezessete) 
horas, ou pelo correio no endereço acima, com data de postagem até o dia 15 de julho de 2011, com os 
seguintes dizeres: 
“PROVA DE TÍTULOS ACADÊMICOS – PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS – MG – 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL nº 01/2011 – A/C COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO” – 
com descrição do cargo em disputa e nome do candidato; 
13.6 – Será de responsabilidade exclusiva do (a) Candidato (a) a entrega da documentação referente aos 
Títulos Acadêmicos, não sendo aceitos se entregues por fax, Internet ou fora do prazo estabelecido; 
13.7 – Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem às exigências deste Edital; 
13.8 – A pontuação dos Títulos Acadêmicos será somada à pontuação obtida pelo (a) Candidato (a) na 
prova objetiva de múltipla escolha, desde que aprovado e para o fim de classificação final. 
 
14 – Prova Prática: 
 
14.1 - Prova Prática para o cargo de Motorista Categoria “D” será aplicada apenas aos 18 (dezoitos) 
primeiros colocados respeitando os critérios de desempates disposto no item 15.3, deste que aprovados na 
prova objetiva de múltipla escolha, será aplicada no ônibus – Ano/Modelo 98/99, Ford,Placa GUK 9869. 
14.2 - A prova prática para os candidatos ao cargo de Motorista, de acordo com as determinações do 
examinador, constará de condução de um veículo em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de 
forma profissional a postura do condutor/candidato, em obediência aos seguintes critérios que serão 
observados pelo examinador: perda de 04 (quatro) pontos por falta gravíssima porventura cometida; perda 
de 03 (três) pontos por falta grave porventura cometida; perda de 02 (dois) pontos por falta média acaso 
cometida e perda de 01 (um) ponto por falta leve acaso cometida, entendendo-se: por falta gravíssima: 
desobedecer à sinalização ou parada obrigatória; avançar sobre o meio fio; não colocar o veículo na área 
balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido; avançar sobre o balizamento demarcado 
quando do estacionamento do veículo na vaga; transitar em contramão de direção; não completar a 
realização de todas as etapas do exame; avançar a via preferencial; provocar acidente durante a realização 
do exame; exceder a velocidade regulamentada para a via; cometer qualquer outra infração de trânsito de 
natureza gravíssima. Por falta grave: desobedecer à sinalização da via ou do agente da autoridade de 
trânsito; não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; não dar preferência de 
passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda 
quando o pedestre não haja concluído a travessia; manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante 
o percurso da prova ou parte dela; não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la 
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incorretamente; não usar devidamente o cinto de segurança; perder o controle da direção do veículo em 
movimento; cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. Por falta média: executar o 
percurso da prova, no todo ou em parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre; trafegar em 
velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima; 
interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova; fazer conversão 
incorretamente; usar buzina sem necessidade ou em local proibido; desengrenar o veículo nos declives; 
colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; usar o pedal de embreagem, antes 
de usar o pedal de freio nas frenagens; entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto 
neutro; engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso; cometer qualquer outra 
infração de trânsito de natureza média. Por falta leve: provocar movimentos irregulares no veículo, sem 
motivo justificado; ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor; não ajustar 
devidamente os espelhos retrovisores; apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em 
movimento; utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; dar partida ao 
veículo com a engrenagem de tração ligada; tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em 
ponto neutro; cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve. 
14.3 - Concluído o trajeto da prova prática para o cargo de Motorista, o candidato assinará a respectiva 
ficha de avaliação, ficando ciente do total de pontos que porventura perdeu. 
14.4 - Os candidatos ao cargo de Motorista deverão exibir ao examinador responsável pelo exame de 
direção, original de sua carteira nacional de habilitação, de acordo com a categoria exigida neste edital 
(“D” ou “E”). Poderão também, apresentar o comprovante autenticado de aprovação em exame de 
alteração de categoria junto ao DETRAN. O candidato que não apresentar a documentação exigida neste 
item não fará a respectiva prova prática, sendo, sumariamente, eliminado do Concurso Público. 
14.5 - A prova prática para o cargo de Motorista valerá 40 (quarenta) pontos, sendo eliminado o candidato 
que não obtiver no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos. 
14.6 - As provas práticas serão realizadas em horário e local que será publicado no Quadro de Aviso da 
Prefeitura Municipal de Teixeiras e no site www.ecapconsultoria.com.br.  
14.7 - Os candidatos habilitados para esta fase, conforme item 14.1, deverão comparecer no local 
indicado para realização da prova 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para seu início, munidos do 
comprovante de inscrição e documento de identidade. 
14.8 - Será também eliminado do Concurso Público nesta fase, o candidato que se retirar do recinto da 
prova, durante sua realização e sem a devida autorização, e não estiver no local da prova no horário 
previsto para assinar a lista de presença, sendo, via de conseqüência, desclassificado. Será ainda 
eliminado o candidato que usar de incorreções ou descortesias para com os coordenadores ou fiscais de 
provas, auxiliares e autoridades presentes. 
14.9 - Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas será aplicada aos 06 (seis) primeiros 
colocados respeitando os critérios de desempates disposto no item 15.3, deste que aprovados na prova 
objetiva de múltipla escolha será aplicada na PÁ CARREGADEIRA PATROL – ANO: 2010 – MARCA: 
NEW HOLLAND MODELO: W 130, segundo orientações do examinador, o desempenho do candidato 
em atividades correlatas em obediência aos seguintes critérios que serão observados pelo examinador: 
Falta Grave perda de 04 pontos – Derrubar balizamentos, Manobras com risco à segurança, Não 
inspecionar acessórios de içamento, Não posicionar os concha entre 15 e 20 cm do piso, Não finalizar o 
percurso dentro do tempo previsto, Manobrar de ré sem olhar para trás, Não colocar o cinto antes de 
iniciar o movimento, Não buzinar quando necessário, Chocar-se contra a pilha ou carga; Faltas Médias 
perda de 03 pontos – Posicionamento incorreto dos concha sobre a carga, Descer da retroescavadeira sem 
abaixar a concha, Descer da máquina sem acionar freio de mão e desengatá-la, Aceleração ou frenagem 
brusca; Faltas Pesadas perda de 02 pontos - Usar inversor de torque com a máquina em movimento, 
Raspar balizas, Bater ou raspar a concha no chão, Deixar motor morrer (após 2ª ocorrência), Deixar de 
soltar freio de mão antes de iniciar o movimento, Postura incorreta ao subir ou descer da retroescavadeira; 
a qual valerá 40 (quarenta) pontos. 
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14.10 - Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas Pesadas deverão exibir ao examinador 
responsável pelo exame de direção, original de sua carteira nacional de habilitação, categoria “D” ou 
superior. Poderão também, apresentar o comprovante autenticado de aprovação em exame de alteração de 
categoria junto ao DETRAN. O candidato que não apresentar a documentação exigida neste item não fará 
a respectiva prova prática, sendo, sumariamente, eliminado do Concurso Público. 
 
15 – Classificação: 
 
15.1 - Será classificado o candidato que obtiver aprovação na prova objetiva de múltipla escolha 
conforme item 12.2. 
15.2 - A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos na prova objetiva de 
múltipla escolha, na prova de títulos acadêmicos e na prova prática se for o caso e constará de duas listas, 
contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e, a 
segunda, apenas a pontuação destes últimos. 
15.3 - Na classificação final entre candidatos empatados com igual número de pontos em todas as etapas 
(prova objetiva de múltipla escolha, prova de títulos acadêmicos e prova prática, se existentes), e após a 
observância do disposto no art. 27, § único, da Lei Federal 10.741/2003 – Estatuto do Idoso - serão 
fatores de desempate, sucessivamente: 
1º) Maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos. 
2º) Maior nota na Prova de Saúde Pública. 
3º) Maior nota na Prova de Português. 
4º) Maior nota na Prova de Conhecimentos Gerais. 
5º) Maior nota na Prova de Matemática. 
6º) Maior idade. 
7º) Sorteio Público. 
               
16 – Resultados e Recursos: 
 
16.1 - Os gabaritos preliminares da prova objetiva de múltipla escolha serão divulgados na sede da 
Prefeitura Municipal e no site www.ecapconsultoria.com.br, no dia 27 de junho de 2011. 
16.2 - Os resultados da prova objetiva de múltipla escolha também serão divulgados no mural da 
Prefeitura Municipal e no site www.ecapconsultoria.com.br, no dia 05 de julho de 2011. 
16.3 - Caberá recurso de qualquer quesito da prova objetiva de múltipla escolha, até 02 (dois) dias após a 
divulgação do gabarito oficial (nos dias 28 e 29 de junho de 2011), desde que demonstre erro material e 
que seja devidamente fundamentado. 
16.4 - Caberá recurso contra erros materiais ou omissões de cada etapa, constituindo as etapas em 
divulgação dos gabaritos preliminares, divulgação da pontuação na prova objetiva de múltipla escolha e 
divulgação do resultado final incluído o fator de desempate estabelecido, até 02 (dois) dias após a 
divulgação/publicação oficial das respectivas etapas. 
16.5 - Todos os recursos deverão ser protocolados na sede da Prefeitura, das 14h00min às 16h00min, 
devendo ser endereçados à Comissão Especial do Concurso, ou enviados via postal (SEDEX com AR), 
com data de postagem dentro do prazo recursal, para a Prefeitura Municipal de Teixeiras/MG, Rua 
Antônio Moreira Barros, 101, Centro, Teixeiras/MG, A/C Comissão Especial do Concurso. 
16.6 - O recurso contra a prova objetiva de múltipla escolha e/ou gabaritos preliminares deverá ser 
individual, por questão, com a indicação das razões que julgar necessárias, devidamente fundamentado, 
comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos 
autores, etc., juntando, sempre que possível cópia dos comprovantes e ainda a exposição de motivos e 
argumentos com justificativas circunstanciadas. 
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16.7 - Serão rejeitados os recursos protocolados ou postados fora do prazo improrrogável de 02 (dois) 
dias a contar da publicação de cada etapa, conforme previsto no subitem “16.4”, ou não fundamentados e 
os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, como seu nome e endereço 
completo, número de inscrição e cargo e, ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados por fax-símile, 
e-mail ou qualquer outro meio que não o previsto neste edital. 
16.8 - A autoridade competente para homologar os recursos julgados pela Comissão Especial do 
Concurso é o Prefeito Municipal de Teixeiras, sendo a respectiva decisão, irrecorrível. 
16.9 - Os prazos estabelecidos nos subitens “16.3”, “16.4” e “16.7” serão contados em dias úteis, 
iniciando no dia útil subseqüente ao da publicação/divulgação do ato. 
16.10 - Os recursos julgados pela Comissão Especial do Concurso e homologados pelo Prefeito 
Municipal de Teixeiras serão afixados no mural da Prefeitura Municipal, e divulgados no site 
www.ecapconsultoria.com.br . 
16.11 - Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da prova 
objetiva de múltipla escolha, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos indistintamente, 
desde que não tenha sido o ponto da questão computado para o candidato em listagem anterior. 
 
17 – Convocação e Nomeação: 
 
17.1 - O provimento dos cargos, nas vagas oferecidas neste Concurso Público, será efetivado em estrita 
obediência à ordem de classificação dos candidatos. 
17.2 - A convocação será feita por ofício, no endereço indicado no Requerimento de Inscrição. 
17.3 - A nomeação para o cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial, conforme indicação da 
Prefeitura Municipal de Teixeiras. 
17.4 - O início das atividades no cargo ocorrerá em data a ser definida pela Prefeitura. 
17.5 - O candidato, quando convocado para o provimento, além de atender aos pré-requisitos exigidos 
para o cargo, deverá apresentar, obrigatoriamente, o original e fotocópia dos seguintes documentos: 
17.5.1 - Carteira de Identidade. 
17.5.2 - Certidão de Nascimento ou Casamento. 
17.5.3 - Título Eleitoral e comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais. 
17.5.4 - Comprovante de regularidade com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
17.5.5 - CPF. 
17.5.6 - Carteira Nacional de Habilitação na categoria exigida para o cargo. 
17.5.7 - Número do PIS/PASEP ou declaração de que não é inscrito. 
17.5.8 - Atestado médico de sanidade física e mental, necessária ao desempenho das funções inerentes ao 
cargo. O exame será realizado por médico da Prefeitura Municipal de Teixeiras ou por médico 
credenciado por ela, que poderá, se julgar necessário, solicitar, ao candidato, exames complementares. 
17.5.9 - Diploma ou Certificado de Escolaridade, conforme exigência do cargo, registrado no órgão 
competente. 
17.5.10 - Habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada, conforme o cargo pretendido, 
inclusive com registro no respectivo Conselho. 
17.5.11 - Declaração que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública. 
17.5.12 – Uma foto 3x4, recente. 
17.5.13 - Outros documentos a critério da Administração Pública. 
17.6 – A lotação do servidor nomeado será determinada pelo Prefeito Municipal de Teixeiras, conforme 
disposto no Estatuto do Servidor Público. 
 
18 – Disposições Finais: 
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18.1 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificadas posteriormente, deverão ser sanadas no prazo de dois dias úteis, contados da respectiva 
ciência (AR/EBCT) e na forma disposta no subitem “16.7”, sob pena de eliminação do candidato e sem 
prejuízo das sanções penais pertinentes. 
18.2 - O candidato, no ato da inscrição, está dispensado de comprovar a escolaridade exigida para o 
respectivo provimento. Entretanto, se aprovado, não tomará posse, caso não comprove a escolaridade 
exigida ou, também, se a mesma não estiver concluída. 
18.3 - A aprovação no Concurso Público, no limite das vagas ofertadas e no prazo de validade do certame 
(que é de dois anos, a partir da data da homologação do resultado final, facultada a prorrogação por uma 
vez e por igual período), assegura ao candidato direito subjetivo à nomeação para o cargo que concorreu e 
foi aprovado, exceto nas hipóteses decorrentes de fatos supervenientes, devidamente justificados e 
comprovados. 
18.4 - A Prefeitura Municipal e a ECAP CONSULTORIA LTDA não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público. 
18.5 - A inscrição implicará por parte do candidato, conhecimento e aceitação das normas contidas neste 
Edital. 
18.6 - Não haverá informação individual aos candidatos (exceto nos casos previstos neste Edital), 
cabendo a estes, tomarem conhecimento de todos os atos, decisões e resultados deste Concurso Público, 
nos locais indicados para divulgação. A responsabilidade pela busca de informações é exclusiva do 
candidato. 
18.7 - Os prazos para interposição de recursos em qualquer fase deverão ser contados com estrita 
observância do dia de publicação no mural da Prefeitura e da Prefeitura Municipal de Teixeiras e no site 
www.ecapconsultoria.com.br.  
18.8 - Na contagem dos prazos recursais, excluir-se-á o dia da publicação/divulgação e incluir-se-á o dia 
do vencimento, desde que seja dia útil. Em caso contrário, ou seja, se não for dia útil, o período previsto 
será prorrogado para o primeiro dia útil subseqüente. 
18.9 - As informações aos candidatos serão através da Comissão Especial do Concurso Público, pelo 
telefone (31) 3895-1066, nos dias úteis, das 13h00min às 16h00min, excetuando-se àquelas relativas ao 
resultado do concurso, que não serão prestadas por telefone. 
18.10 - Outras informações também poderão ser obtidas pelo e-mail ecap@ecapconsultoria.com.br. 
18.11 - Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Especial do Concurso, ouvida a ECAP 
CONSULTORIA LTDA.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Teixeiras - MG, 28 de fevereiro de 2011. 

 

 

________________________________________________ 

Prefeito Municipal de Teixeiras 
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Anexo I 
Cronograma Previsto do Concurso 

Item Descrição Datas 

01) Publicação do Edital do Concurso 28/02/2011 

02) Inscrições 02/05/2011 a 31/05/2011 

03) Inscrição por isenção da Taxa 02/05/2011 a 06/05/2011 

04) Relação de solicitações de isenção deferidas 11/05/2011 

05) Último dia para solicitação de Tratamento Especial Prova Objetiva 31/05/2011 

06) Data limite para comprovação de inscrições de portadores de deficiência  31/05/2011 

07) Relação de inscritos e deferimento de inscrições 13/06/2011 

08) Liberação do Cartão Definitivo de Inscrição 13/06/2011 

09) Recurso de confirmação de inscrição 14/06/2011 a 15/06/2011 

10) Relação de candidatos por vagas e locais das provas objetivas 17/06/2011 

11) Aplicação da prova objetiva 26/06/2011 

12) Divulgação dos gabaritos 27/06/2011 

13) Recurso do gabarito 28/06/2011 a 29/06/2011 

14) Divulgação do resultado da prova objetiva 05/07/2011 

15) Recurso do resultado da prova objetiva 06/07/2011 a 07/07/2011 

16) Divulgação do resultado OFICIAL da prova objetiva 13/07/2011 

17)  Apresentação dos títulos dos candidatos classificados 14/07/2011 a 15/07/2011 

17) Aplicação da Prova Prática 17/07/2011 

18) Recurso do resultado da prova prática 18/07/2011 a 19/07/2011 

18) Resultado dos títulos 20/07/2011 

19) Resultado da Prova Prática 20/07/2011 

19) Recursos do resultado dos títulos 21/07/2011 a 22/07/2011 

20) Recursos do resultado da prova prática 21/07/2011 a 22/07/2011 

20) Resultado FINAL do Concurso 26/07/2011 

Teixeiras - MG, 28 de fevereiro de 2011. 

 

________________________________________________ 
Prefeito Municipal de Teixeiras
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Anexo II 
Cargos Ofertados, Vagas para Deficientes, Taxa de inscrição, Escolaridade e Requisitos Mínimos para o Provimento  

 

Cargos Vagas Vagas p/portadores de 
deficiência 

Carga horária 
semanal 

Salário 
mensal (R$)* 

Taxa de 
Inscrição (R$) 

Escolaridade e Pré-Requisitos Mínimos 

Ajudante de Obras e Serviços 08 Vide edital subitem 7.3 40h 545,00 50,00 Ensino Fundamental Incompleto 
Auxiliar de Consultório Dentário 01 Vide edital subitem 7.3 40h 685,40 60,00 Ensino Médio Completo - Habilitado –  Inscrição como ACD. 
Auxiliar de Creche 10 Vide edital subitem 7.3 30h 627,24 60,00 Ensino Médio Completo 
Bioquímico 01 Vide edital subitem 7.3 20h 894,27 100,00 Ensino Superior Completo – Habilitado – Inscrição no Conselho Regional 
Coveiro 01 Vide edital subitem 7.3 40h 545,00 50,00 Ensino Fundamental Incompleto 
Enfermeiro 01 Vide edital subitem 7.3 20h 894,27 100,00 Ensino Superior Completo – Habilitado – Inscrição no Conselho Regional 
Gari 02 Vide edital subitem 7.3 40h 545,00 50,00 Ensino Fundamental Incompleto 
Jardineiro 01 Vide edital subitem 7.3 40h 574,01 50,00 Ensino Fundamental Incompleto 
Motorista 06 Vide edital subitem 7.3 40h 574,01 50,00 Ensino Fundamental Incompleto – Carteira de Habilitação “D” 
Operador de Máquinas Pesadas 02 Vide edital subitem 7.3 40h 608,97 50,00 Ensino Fundamental Incompleto – Carteira de Habilitação “D” 
Professor PI – Creche e Pré-Escolar 10 Vide edital subitem 7.3 25h 708,00 60,00 Ensino Médio Completo – Modalidade Normal 
Professor PIII – Educação Física 03 Vide edital subitem 7.3 20h50min 779,00 100,00 Ensino Superior Completo – Habilitado 
Professor PIII – Inglês 01 Vide edital subitem 7.3 20h50min 779,00 100,00 Ensino Superior Completo – Habilitado 
Secretário Escolar 01 Vide edital subitem 7.3 40h 685,40 60,00 Ensino Médio Completo – Conhecimento de Informática Básica 
Servente Contínuo 02 Vide edital subitem 7.3 40h 545,00 50,00 Ensino Fundamental Incompleto 
Técnico em Eletrônica 01 Vide edital subitem 7.3 40h 685,40 60,00 Ensino Médio completo – Habilitado 
Técnico em Enfermagem 03 Vide edital subitem 7.3 40h 685,40 60,00 Ensino Médio completo – Habilitado 
Técnico em Higiene Dental 01 Vide edital subitem 7.3 40h 685,40 60,00 Ensino Médio completo – Habilitado 
Técnico em Informática 02 Vide edital subitem 7.3 40h 685,40 60,00 Ensino Médio completo – Habilitado 
Técnico em Laboratório 01 Vide edital subitem 7.3 40h 685,40 60,00 Ensino Médio completo – Habilitado 
Técnico em Radiologia 02 Vide edital subitem 7.3 40h 685,40 60,00 Ensino Médio completo – Habilitado 
Vigia 02 Vide edital subitem 7.3 40h 545,00 50,00 Ensino Fundamental Incompleto 
Vigia Escolar 01 Vide edital subitem 7.3 40h 545,00 50,00 Ensino Fundamental Incompleto 

* Valores sujeitos à revisão geral anual de vencimentos. Salário base inicial da carreira. 

 

Teixeiras - MG, 28 de fevereiro de 2011. 
 

 

________________________________________________ 
Prefeito Municipal de Teixeiras 
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Anexo III 
Atribuições dos Cargos 

 
Ajudante de Obras e Serviços: 
Executar tarefas elementares, sem complexidade, tais como capina e varredura dos logradouros públicos, 
roçaduras e capinas de estradas vicinais, armar andaimes; confecção de forma para laje; preparação de 
ferragem de construção para recebimentos da concretagem; apontamento e andagem de ferramentas; 
ajudar bombeiros hidráulicos, eletricistas, confeccionar formas para concreto; preparar massa de 
concreto e de outros materiais; desempenhar tarefas afins. 
Auxiliar de Consultório Dentário: 
Receber e registrar pacientes em consultórios dentários; auxiliar dentistas em exames e tratamentos; 
divulgar princípios de higiene e de profilaxia; fazer a matricula de pacientes na unidade, orientando-os 
sobre as prescrições, princípios de higiene e cuidados alimentares; preencher boletins estatísticos e 
redigir relatórios das tarefas executadas; executar tarefas correlatas de escritório; fazer a demonstração 
de técnicas de escovação; realizar outras tarefas de acordo com as atribuições da Unidade Administrativa 
e da natureza do seu trabalho; desempenhar tarefas afins. 
Auxiliar de Creche: 
Monitorar as crianças nas creches em regime de cooperação técnica e pedagógica com professores e 
pais; responsabilizar-se pela guarda e assistência à criança em suas necessidades diárias; cuidar da 
higiene; dar comida aos bebês e crianças menores; auxiliar na limpeza e cocção da alimentação a ser 
servida para as crianças; auxiliar no desenvolvimento de atividades lúdicas e pedagógicas; participar de 
reuniões e cursos, quando convocada; prestar informações à direção sobre o comportamento das 
crianças; desempenhar tarefas afins. 
Bioquímico: 
Preparar e examinar lâminas de material obtido por meio de biópsias, autópsias e curetagens para 
identificação de germes; realizar dosagens bioquímicas, reações sorológicas e exames hematológicos de 
rotina; fazer cultura de germes, antibiogramas e preparação de vacinas;  proceder a análises físicas e 
químicas para determinações qualitativas e quantitativas de materiais de procedência mineral e vegetal; 
separar e identificar minerais de granulação fina; auxiliar em estudos para identificação de agentes 
micológicos e bacteriológicos que contaminam a madeira; realizar ensaios ou amostras de madeira, de 
fibras e tecidos de algodão, de preparações petrográficas, de dosagem do carbono e do poder calorífico 
de combustíveis; preparar, modelar, fundir e polir peças ou aparelhos protéticos; preparar reagentes, 
corantes, antígenos e outras soluções necessárias à realização de vários tipos de análises, reações e 
exames; registrar os resultados dos exames realizados, em livros próprios e elaborar relatórios de suas 
atividades; inspecionar estabelecimentos industriais, comerciais, laboratórios e hospitais e proceder a 
fiscalização do exercício profissional; realizar pesquisas sobre a composição, funções e processos 
químicos dos organismos vivos, visando a incrementar os conhecimentos científicos e a determinar as 
aplicações práticas na indústria, medicina e outros campos; realizar experiências, testes e análises em 
organismos vivos, observando os mecanismos químicos de suas reações vitais, como respiração, 
digestão, crescimento e envelhecimento; estudar a ação química de alimentos, medicamentos, soros, 
hormônios e outras substâncias sobre tecidos e funções vitais; analisar os aspectos químicos da formação 
de anticorpos no sangue e outros fenômenos bioquímicos, para verificar os efeitos produzidos no 
organismo e determinar a adequação relativa de cada elemento; realizar experiências e estudos de 
bioquímica, aperfeiçoando ou criando novos processos de conservação de alimentos e bebidas, produção 
de soros, vacinas, hormônios, purificação e tratamento de águas residuais para permitir sua aplicação na 
indústria, medicina, saúde pública e outros campos; desempenhar tarefas afins. 
Coveiro: 
Capinar todas as áreas pertencentes ao cemitério; preparar as sepulturas, mediante autorização oficial; 
atender às normas de segurança e higiene do trabalho; zelar pela manutenção da limpeza das demais 
dependências; desempenhar tarefas afins. 
Enfermeiro: 
Distribuir, instruir e controlar serviços executados por auxiliares, clínica médica, referentes a 
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enfermagem, cuidados de higiene, vigilância e distribuição de medicamentos, roupas e alimentos a 
doentes;  verificar temperatura, pulso e respiração de pacientes; aplicar sondas, raios ultravioletas e 
infravermelhos; fazer transfusões de sangue e plasma; coletar e classificar sangue, determinando seu tipo 
e fator RH;  auxiliar cirurgiões, como instrumentador, durante as operações; fazer curativos pós-
operatório delicados e retirar pontos; auxiliar médicos na assistência a gestantes em partos normais ou 
em casos operatórios;  prestar os primeiros cuidados aos recém-nascidos; participar do planejamento e 
implantação de programas de saúde pública e de educação em saúde da comunidade; padronizar o 
atendimento de enfermagem; avaliar o desempenho técnico-profissional dos agentes de saúde 
comunitária e auxiliares de enfermagem; supervisionar as áreas de trabalho sob sua responsabilidade; 
executar consultas de enfermagem, atendimento em grupo e procedimentos de enfermagem mais 
complexos; dar palestras aos grupos operativos relacionados à sua formação profissional; realizar visitas 
domiciliares periódicas e iniciantes na área abrangente; buscar ativamente casos prioritários dentro do 
projeto da área de atuação para inserção nos grupos operativos desenvolvidos; desempenhar tarefas 
afins. 
Gari: 
Efetuar varredura de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos; efetuar pequenas capinas nos 
meio fios dos passeios; desempenhar tarefas afins. 
Jardineiro: 
Preparar mudas de plantas ornamentais em geral; preparar canteiros; zelar, cultivar, capinar, aguar 
plantas; executar projetos paisagísticos; desempenhar tarefas afins. 
Motorista: 
Dirigir automóvel, ônibus, caminhão, camioneta, dentro ou fora do perímetro urbano e suburbano; 
conduzir passageiros;  transportar cargas, entregando-as nos locais de serviço ou de depósito;  carregar, 
descarregar e conferir mercadorias transportadas em caminhão ou camioneta; cuidar da manutenção do 
veículo e fazer-lhe pequenos reparos; zelar pela boa conservação do bem público; cuidar da limpeza do 
veículo sob sua responsabilidade; preencher controles sobre a quilometragem dos veículos, entrada e 
saída da garagem pública; desempenhar tarefas afins. 
Operador de Máquinas Pesadas: 
Executar trabalhos de terraplenagem, escavações, movimentação de terras e preparação de terrenos, para 
fins específicos; realizar aberturas de ruas, estradas; operar motoniveladora; regularizar os taludes e 
espalhar o asfalto dentro dos padrões estabelecidos; operar trator de esteira; operar o rolo compactador 
de grande porte, patrol e retroescavadeira; registrar a quantidade de trabalho executado, anotando 
horários, quilometragem e outros dados; zelar pela manutenção e conservação das máquinas e 
equipamentos utilizados; atender às normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
Professor PI – Creche e Pré-Escolar: 
Compreende os cargos que se destinam à regência de classe de educação infantil, bem como à execução 
de trabalhos relativos à implementação das grades curriculares específicas. Participar da elaboração da 
proposta pedagógica de sua unidade escolar; cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
de sua unidade escolar; elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material 
didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; elaborar e confeccionar, 
em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material destinado à divulgação do pensamento, 
da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, Art. 206, II; elaborar e confeccionar, em 
articulação com a equipe de orientação pedagógica, material destinado a conscientização dos alunos para 
preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental do país, estado e município; ministrar  
boas aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; orientar os alunos na 
formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e 
utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; controlar o rendimento 
escolar dos alunos;   elaborar e encaminhar os relatórios das atividades desenvolvidas à direção ou à 
coordenação da unidade escolar em que está lotado; colaborar na organização das atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de reuniões com pais e com outros 
profissionais de ensino; participar e/ou organizar reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de 



 
 

16 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Teixeiras - MG 

Edital 01/2011 – ECAP CONSULTORIA LTDA. 

Prefeitura Municipal de Teixeiras 

Estado de Minas Gerais 

trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional bem como a qualidade do 
ensino, no âmbito de sua atuação;  participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 
avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional;  participar de 
projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de problemas junto dos alunos da rede 
municipal de ensino;  participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade de 
matrícula e freqüência escolar das crianças do Município; realizar pesquisas na área de educação; 
participar e organizar festividades, feiras, e outros eventos destinados a divulgar a arte, a ciência e a 
cultura local e nacional, no âmbito de sua atuação; participar e organizar eventos destinados a 
comemorar datas significativas nacionais, estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação;  participar 
de reuniões, grupos de trabalho e outras ações destinadas a assegurar o pleno desenvolvimento da 
criança, a proteção integral aos seus direitos, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua 
qualificação para o trabalho; prestar assistência e suporte, quando couber, aos órgãos encarregados do 
cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; executar outras atribuições afins. 
Professor PIII – Educação Física: 
Compreende os cargos que se destinam à docência de aulas especializadas, na sua área específica de 
habilitação, de acordo com a grade curricular aprovada pelo órgão competente. Participar da elaboração 
da proposta pedagógica de sua unidade escolar; cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica de sua unidade escolar; elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando 
material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; elaborar e 
confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material destinado à divulgação do 
pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, Art. 206, II; elaborar e confeccionar, 
em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material destinado a conscientização dos alunos 
para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental do país, estado e município; 
ministrar boas aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; orientar os alunos 
na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e 
utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar 
testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e 
da eficácia dos métodos adotados; controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos;  estabelecer 
estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento;  elaborar e encaminhar os 
relatórios das atividades desenvolvidas à direção ou à coordenação da unidade escolar em que está 
lotado; colaborar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino; participar e organizar 
reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a 
capacitação profissional bem como a qualidade do ensino, no âmbito de sua atuação;  participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e 
ao seu desenvolvimento profissional; participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem 
ou correção de problemas junto dos alunos da rede municipal de ensino; participar de projetos de 
conscientização das famílias para a necessidade de matrícula e freqüência escolar das crianças do 
Município; participar do censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares para a rede 
municipal de ensino;  realizar pesquisas na área de educação; participar e organizar festividades, feiras, e 
outros eventos destinados a divulgar a arte, a ciência e a cultura local e nacional, no âmbito de sua 
atuação; participar e organizar eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais 
e municipais, no âmbito de sua atuação;  participar de reuniões, grupos de trabalho e outras ações 
destinadas a assegurar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus 
direitos, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; prestar 
assistência e suporte, quando couber, aos órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e 
do Adolescente; executar outras atribuições afins. 
Professor PIII – Inglês: 
Compreende os cargos que se destinam à docência de aulas especializadas, na sua área específica de 
habilitação, de acordo com a grade curricular aprovada pelo órgão competente. Participar da elaboração 
da proposta pedagógica de sua unidade escolar; cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica de sua unidade escolar;  elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando 
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material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; elaborar e 
confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material destinado à divulgação do 
pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, Art. 206, II; elaborar e confeccionar, 
em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material destinado a conscientização dos alunos 
para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental do país, estado e município; 
ministrar boas aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; orientar os alunos 
na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e 
utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar 
testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e 
da eficácia dos métodos adotados; controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos;  estabelecer 
estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento;  elaborar e encaminhar os 
relatórios das atividades desenvolvidas à direção ou à coordenação da unidade escolar em que está 
lotado; colaborar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino; participar e organizar 
reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a 
capacitação profissional bem como a qualidade do ensino, no âmbito de sua atuação;  participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e 
ao seu desenvolvimento profissional; participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem 
ou correção de problemas junto dos alunos da rede municipal de ensino; participar de projetos de 
conscientização das famílias para a necessidade de matrícula e freqüência escolar das crianças do 
Município; participar do censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares para a rede 
municipal de ensino;  realizar pesquisas na área de educação; participar e organizar festividades, feiras, e 
outros eventos destinados a divulgar a arte, a ciência e a cultura local e nacional, no âmbito de sua 
atuação; participar e organizar eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais 
e municipais, no âmbito de sua atuação;  participar de reuniões, grupos de trabalho e outras ações 
destinadas a assegurar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus 
direitos, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; prestar 
assistência e suporte, quando couber, aos órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e 
do Adolescente; executar outras atribuições afins. 
Secretário Escolar: 
Identificar e executar as diretrizes constantes nos instrumentos gerenciais da escola; interpretar 
resultados de avaliações quantitativas e qualitativas de desempenho escolar e institucional, utilizar os 
instrumentos do planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos referentes a 
pessoal, recursos materiais, patrimônio, ensino e sistema de informação; atender às solicitações dos 
órgãos competentes no que se refere ao fornecimento de dados relativos ao estabelecimento; manter 
atualizada toda a documentação do estabelecimento sob sua responsabilidade; organizar e manter em dia 
fichários e livros referentes a vida escolar dos alunos, bem como, boletins de freqüência e 
aproveitamento; proceder à matrícula dos alunos no início de cada ano, conferindo documentos e 
registrando dados; expedir e receber guias de transferência; redigir atas, cartas, ofícios, avisos e outros 
documentos; preencher certificados de conclusão de curso; apurar a freqüência dos servidores do 
estabelecimento e fazer folhas de pagamento; desempenhar tarefas afins. 
Servente Contínuo: 
Receber, relacionar e entregar processos, cartas, telegramas, fax, guias e documentos diversos em setores 
de trabalho, domicílios, bancos, correio e estabelecimentos comerciais, colhendo recibo, quando 
necessário; distribuir e recolher folhas de presença; atender a telefonemas, receber recados e prestar ao 
público informações simples; pesar, selar e expedir correspondência e pequenos volumes;  auxiliar na 
mudança de móveis e utensílios; fazer e servir café nos setores de trabalho; preparar lanches e refeições;  
limpar e conservar nos prédios públicos instalações sanitárias, portas, vidros, azulejos, ladrilhos e pisos;  
auxiliar na embalagem e expedição de medicamentos, impressos e outros materiais; remover lixos e 
detritos; controlar entrada e saída de pessoas em portarias; lavar roupas e materiais de cama, mesa e 
banho; efetuar carga e descarga de material e mercadorias, deslocando-os aos locais estabelecidos, 
utilizando-se de esforço físico para a remoção do objeto; desempenhar tarefas afins. 
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Técnico em Eletrônica: 
Confeccionar instalações elétricas; localizar e reparar defeitos em sistemas eletrônicos da estação 
repetidora de TV; recuperar equipamentos; distribuir, orientar e fiscalizar a execução de tarefas que 
eventualmente forem executadas sob o seu comando; relacionar e controlar o material necessário aos 
serviços a executar; desempenhar tarefas afins; 
Técnico em Enfermagem: 
Distribuir, instruir e controlar serviços executados por auxiliares, clínica médica, referentes a 
enfermagem, cuidados de higiene, vigilância e distribuição de medicamentos, roupas e alimentos a 
doentes;  elaborar planos de visitação domiciliar, destinados a orientação das atividades do visitador 
sanitário; aplicar sondas, raios ultravioletas e infravermelhos; fazer transfusões de sangue e plasma; 
coletar e classificar sangue, determinando seu tipo fator RH; auxiliar cirurgiões, como instrumentador, 
durante as operações; fazer curativos pós-operatório delicados e retirar pontos;  auxiliar médicos na 
assistência a gestantes em partos normais ou em casos operatórios; prestar os primeiros cuidados aos 
recém- nascidos; desempenhar tarefas afins. 
Técnico em Higiene Dental: 
Atender crianças, procedendo a limpeza e profilaxia superficiais dos dentes; aplicar compostos de flúor 
no esmalte dos dentes, em períodos preestabelecidos; fichar e fazer o controle periódico dos menores 
submetidos a aplicação; encaminhar ao dentista os portadores de cáries dentárias, fistulas, gengivites e 
outros focos; fornecer dados mensais para levantamentos estatísticos; fazer a apuração e auxiliar na 
realização de inquéritos; elaborar pequenos relatórios; participar dos treinamentos dos Auxiliares de 
Consultório Dentário I e II; colaborar nos programas educativos de saúde bucal; colaborar nos 
levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador; educar e orientar os 
pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; fazer a demonstração 
de técnicas de escovação; supervisionar, sob delegação, o trabalho dos ACD I e II; fazer a tomada e 
revelação de radiografias intra-orais;  realizar teste de vitalidade pulpar; realizar a remoção de indultos, 
placas e cálculos supra-gengivais; executar a aplicação de substâncias para a prevenção de cárie dental; 
polir restaurações; proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após os atos 
cirúrgicos;  confeccionar modelos e preparar moldeiras; desempenhar tarefas afins. 
Técnico em Informática: 
Administrar ambiente informatizado; prestar suporte às unidades administrativas; estabelecer padrões; 
coordenar projetos; cuidar da rede lógica; realizar manutenção de hardware; prestar assistência aos 
usuários dos telecentros; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
Técnico em Laboratório: 
Realizar exames de material biológico e analises químicas quantitativa e qualificativa; preparar e 
examinar lâminas de material obtido por meio de biópsias, autópsias e curetagens. colher sangue para 
exames bioquímico, hematológico, sorológico e outros; pesquisar elementos anormais na urina; 
concentrar fezes para exames parasitológicos;  semeadura de material biológico para exames culturais 
(secreção, urina, fezes, pus e outros); executar métodos de coloração para exames bacterioscópicos 
(Gram, ZIEHL e outros); elaborar relatórios sobre assuntos de seu área; orientar e acompanhar a 
execução de tarefas do auxiliar de laboratório; realizar ou orientar a realização de exames, testes de 
cultura de microorganismos, através da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios para 
possibilitar o diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças; realizar a coleta de material, 
empregando técnicas e instrumentação adequadas, para proceder aos testes, exames e amostras de 
laboratório; manipular substâncias químicas, como ácidos, bases, sais e outras, dosando-as de acordo 
com as especificações; orientar e controlar as atividades da equipe auxiliar, indicando as melhoras 
técnicas e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos; proceder a exames anátomo-patológicos ou 
auxiliar na realização dos mesmos; fazer exames coprológicos, analisando a forma, consistência, cor e 
cheiro das amostras; realizar exames de urina de vários tipos, verificando a densidade, cor, cheiro, 
transparência, sedimentos e outras características; proceder a exames sorológicos, hematológicos, 
dosagens bioquímicas e líquor em amostras de sangue; fazer a interpretação dos resultados dos exames, 
análises e testes e encaminhá-los à autoridade competente, para a elaboração dos laudos médicos e a 
conclusão dos diagnósticos clínicos;  auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na computação de 
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dados estatísticos;  supervisionar as tarefas realizadas pelo pessoal sob sua responsabilidade, orientando-
as e fiscalizando a execução das mesmas;  controlar o estoque do material, para evitar interrupções 
abruptas do trabalho; desempenhar tarefas afins. 
Técnico em Radiologia: 
Manejar aparelhos de Raio X para obtenção de chapas radiográficas, abreugráficas e similares e 
proceder a sua revelação; preparar soluções para a revelação e fixação de filmes radiográficos; auxiliar 
médicos em radioscopias;  desempenhar tarefas afins. 
Vigia: 
Rondar prédios públicos, depósitos de materiais ou áreas pré-determinadas, para evitar furtos, roubos, 
incêndios e depredações; percorrer as dependências internas, apagando luzes, fechando torneiras e 
desligando aparelhos; abrir e fechar portas e portões, responsabilizando-se pelas chaves; fiscalizar a 
entrada e saída de pessoas e acompanhar visitas dentro de horários estabelecidos;  vistoriar linhas de 
transmissão de energia elétrica, a fim de fiscalizar seu estado de conservação, localizar defeitos, repará-
lo ou comunicá-los a eletricistas encarregados de sua reparação; investigar anormalidades, tomando as 
providências que o caso exigir;  receber e transmitir recados;  desempenhar tarefas afins. 
Vigia Escolar: 
Rondar prédios escolares, para evitar furtos, roubos, incêndios e depredações;  percorrer as dependências 
internas, apagando luzes, fechando torneiras e desligando aparelhos; abrir e fechar portas e portões, 
responsabilizando-se pelas chaves; fiscalizar a entrada e saída de pessoas e acompanhar visitas dentro de 
horários estabelecidos;  vistoriar linhas de transmissão de energia elétrica, a fim de fiscalizar seu estado 
de conservação, localizar defeitos, repará-lo ou comunicá-los a eletricistas encarregados de sua 
reparação; investigar anormalidades, tomando as providências que o caso exigir;  receber e transmitir 
recados; colaborar na disciplina dos escolares nos corredores, nos recreios, na entrada e saída das aulas  
desempenhar tarefas afins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Teixeiras - MG, 28 de fevereiro de 2011. 

 

 

 

________________________________________________ 

Prefeito Municipal de Teixeiras 
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Anexo IV 

Conteúdo Programático das Provas Objetivas 

 
NÍVEL DE ENSINO: FUNDAMENTAL IMCOMPLETO 

PORTUGUES 

CARGO: AJUDANTE DE OBRAS E SERVIÇOS, COVEIRO, GARI, JARDINEIRO, MOTORISTA, 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, SERVENTE CONTÍNUO, VIGIA e VIGIA ESCOLAR. 

Análise e compreensão de textos: informações explícitas e implícitas.  Alfabeto. Ordem alfabética Vogais – Consoantes  
Encontro vocálico.Encontro Consonantal.  Dígrafo. Sílaba – número de sílabas.   Sílaba Tônica. Acento agudo e acento 
circunflexo.  Til – cedilha.  Sinônimo – Antônimo. Frase Afirmativa e Frase Exclamativa.  Sinais de pontuação. Frase 
Interrogativa e Frase exclamativa.  Tonicidade Pontuação.  Substantivo comum – substantivo próprio. Artigo.  
Substantivo coletivo.  Masculino – Feminino.  Singular – Plural.  Diminutivo – Aumentativo.  Adjetivo.  Pronome.  
Verbo: Passado, Presente e Futuro: Verbo Passar.    Sujeito – Predicado.    ORTOGRAFIA: Z – az, ez, iz, oz, uz.  S (som 
de z).  X e seus sons. Sc – sç.  As letras G e J. As letras S e Z. 
 

MATEMÁTICA 

CARGO: AJUDANTE DE OBRAS E SERVIÇOS, COVEIRO, GARI, JARDINEIRO, MOTORISTA, 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, SERVENTE CONTÍNUO, VIGIA e VIGIA ESCOLAR. 

Conjuntos, Noções de Geometria - Números e Operações: Números naturais, Operações com Números Naturais, 
Expressões numéricas envolvendo as quatro operações, Ordem crescente e ordem decrescente, Dobro, triplo, quádruplo, 
quíntuplo, Números romanos, Números fracionários, Operações com frações, Números decimais, Geometria – Retas, 
ângulos, polígonos e poliedros, Sistema monetário brasileiro Grandezas e Medidas: Medidas de tempo, Medidas de 
massa, Medidas de comprimento. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

CARGO: AJUDANTE DE OBRAS E SERVIÇOS, COVEIRO, GARI, JARDINEIRO, MOTORISTA, 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, SERVENTE CONTÍNUO, VIGIA e VIGIA ESCOLAR. 

 
História do Município de TEIXEIRAS e Estado de MINAS GERAIS, história, geografia, cultura, economia, executivo e 
legislativo, símbolos municipais. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento 
sustentável, ecologia, tecnologia, inovação tecnológica, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, 
educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações históricas. 
OBS: AS PROVAS FOCALIZARÃO O REFERIDO CONTEÚDO EM GRAU DE PROFUNDIDADE COMPATÍVEL 
COM A ESCOLARIDADE EXIGIDA. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AJUDANTE DE OBRAS E SERVIÇOS 
Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza e conservação de móveis e instalações. 
Noções básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza. 
Noções básicas sobre seqüência correta das operações; uniformidade da limpeza; uso correto e manutenção 
de utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes destinados a limpeza, conservação e 
manutenção do patrimônio. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de 
Proteção – EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noções básicas de relacionamento humano no 
trabalho: Boas Maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho. Conhecimentos específicos de 
ferramentas e equipamentos próprios da área, tipos de ferramentas e a finalidade de uso no auxílio da 
execução de serviços de capina, roçadura e alvenaria, preparo de argamassa, concreto, chalpisco. Limpeza de 
ferramentas e equipamentos. Manuseio de equipamentos para transporte de cargas. Conhecimentos sobre 
materiais e suas composições e associações: Tipo de tijolos, argamassa, cimentos, traço de concreto, 
chalpiscos. Prevenção e segurança no trabalho, utilização de equipamentos de proteção individual (EPI´s) e 
equipamentos de proteção coletiva (EPC). Ética profissional, cidadania e respeito ao meio Ambiente. 
 

COVEIRO 
Funções; Ferramentas utilizadas; Tipos de sepulturas; A exumação; Equipamentos e materiais utilizados na atividade; 
Execução de trabalhos de alvenaria e concretos; Diferentes processos de execução; Noções básicas de higiene: pessoal, 
ambiental, de  utensílios e equipamentos; Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção; Normas básicas de higiene, pessoal, 
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ambiental, de utensílios e equipamentos; Atividades relacionadas com a área de atuação.  
 

GARI 
Assuntos correlatos à respectiva área. Conservação, Limpeza e Higienização (dependências, equipamentos, 
materiais e utensílios). Noções básicas de conservação de utensílios e materiais, faxinas, organização de 
produtos de higiene e limpeza (dosagens, formas de utilização, indicações e usos). Noções de Higiene e 
Saúde. Noções sobre recolhimento, tratamento e destino do lixo doméstico e hospitalar; Conhecimento uso e 
manutenção sobre ferramentas utilizadas; Conhecimento sobre reciclagem de lixo; noções de preservação e 
proteção ao meio ambiente; qualidade da água; prevenção e controle de insetos e roedores. Segurança no 
Trabalho. Planejamento. Varrição e outros métodos de limpeza de superfícies diversas. Higiene ambiental e 
de materiais de consumo. Boas Maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de 
trabalho. Demais assuntos que compõem o quadro de atribuições do cargo. 
 

JARDINEIRO 
Conhecimento básico: Sobre cortadores de grama motorizado tipo giro zero, costal e podador e aparador de 
cerca viva. Preparo de solo, adubos químicos e orgânicos diversos, construção de canteiros, preparação de 
saquinhos de mudas para plantio de mudas. Sobre pragas, insetos diversos que atacam plantas em geral e seu 
controle. Sobre defensivos químicos, sua utilização correta, suas características, aplicação e classificação. 
Leis sobre proteção ambiental, árvores protegidas por lei, regulamentos e normas. Plantas nativas e exóticas, 
suas características, como adubação, época de plantio e condução. Tipos de sistemas de irrigação de plantas 
de jardim e gramados. Sobre ferramentas diversas para poda, plantio, manutenção de canteiros, roçada 
manual e limpeza. 

MOTORISTA 
Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; 
Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica 
de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº. 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 
23/09/97. 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

Legislação de Trânsito: CTB, Resolução do CONTRAN, do DENATRAN e outros. Operação e Mecânica 
básica de Máquinas do tipo pá mecânica, motoniveladora (patrol), rolo compactador, retroescavadeira 
(traçada), escavadeira e tratores. Noções básicas de Segurança no Trabalho. Noções básicas de Ética no 
Trabalho. Noções básicas de Cidadania e Direitos Humanos. 

 
SERVENTE CONTÍNUO 

Materiais e equipamentos. Higiene geral, pessoal e profissional. Prestação de informações referentes às 
atividades da Instituição. Atendimento telefônico. Pagamentos e outras questões versando sobre as atividades 
e atribuições específicas do cargo pleiteado e inerentes ao desempenho de suas funções, especialmente no 
que diz respeito à atividade no contexto do serviço público municipal. Noções básicas de como receber, 
relacionar e entregar processos, cartas, telegramas, fax, guias e documentos diversos, em setores de trabalho, 
domicilio, bancos, correios e estabelecimentos comerciais, colhendo recibos quando necessário. Receber 
recados e prestar ao publico informações. Noções gerais de como se relacionar com publico em geral. Noções 
básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza e conservação de móveis e instalações. Noções 
básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza. Noções 
básicas sobre seqüência correta das operações; uniformidade da limpeza; uso correto e manutenção de 
utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes destinados a limpeza, conservação e 
manutenção do patrimônio. Noções básicas de conservação, manutenção, cozimento, armazenamento e 
reposição dos alimentos. Noções básicas sobre grupos de alimentos e seu valor nutricional. Adequação da 
alimentação do escolar e do adolescente. Conhecimentos básicos de higiene e limpeza dos utensílios, 
equipamentos da cozinha. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de 
Proteção – EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noção básica de como fazer e servir café e 
pequenos lanches. 
 

VIGIA 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; 
Organização do local de trabalho; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 
responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros; Noções básicas de 
segurança; Noções básicas de vigilância. 
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 VIGIA ESCOLAR. 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do 
local de trabalho; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de 
primeiros socorros. Questões que abordem noções básicas de segurança e vigilância em escolas. Rondas 
diurnas ou noturnas. Controle e registro de movimentação de pessoal, veículos e cargas. Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho.  

 

NÍVEL DE ENSINO: MÉDIO COMPLETO 
PORTUGUES 

CARGOS: AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, AUXILIAR DE CRECHE, PROFESSOR PI – 
CRECHE E PRÉ-ESCOLAR, SECRETÁRIO ESCOLAR, TÉCNICO EM ELETRÔNICA, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO e TÉCNICO EM RADIOLOGIA. 
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de palavras e suas 
flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais. Regras 
gerais de concordância nominal e verbal. Regras gerais de regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes átonos. 
Sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos e figuras de linguagem. Emprego dos sinais de pontuação. 
 

MATEMÁTICA 

CARGOS: AUXILIAR DE CRECHE, SECRETÁRIO ESCOLAR, TÉCNICO EM ELETRÔNICA e TÉCNICO 
EM INFORMÁTICA. 

Equação do 1º grau e inequação. Polinômios. Potenciação. Sistema de equação do 1º grau. Equação do 2º grau. 
Radiciação - Operações com radicais. Função do 1º e 2º grau. Relação e funções. Função Polinomial. Trigonometria: 
Circunferência, Seno e cosseno de um arco e Tangente de um arco. Função Exponencial. Função Logarítmica. Noções de 
Matemática: Financeira, Porcentagem, Lucro e prejuízo, Acréscimos e Descontos, Juro Simples. Probabilidade. 
Progressões Aritmética e Geométrica. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

CARGOS: AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, AUXILIAR DE CRECHE, PROFESSOR PI – 
CRECHE E PRÉ-ESCOLAR, SECRETÁRIO ESCOLAR, TÉCNICO EM ELETRÔNICA, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO e TÉCNICO EM RADIOLOGIA.  
História do Município de TEIXEIRAS e Estado de MINAS GERAIS, história, geografia, cultura, economia, executivo e 
legislativo, símbolos municipais. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento 
sustentável, ecologia, tecnologia, inovação tecnológica, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, 
educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações históricas. 
OBS: AS PROVAS FOCALIZARÃO O REFERIDO CONTEÚDO EM GRAU DE PROFUNDIDADE COMPATÍVEL 
COM A ESCOLARIDADE EXIGIDA. 
 

SAÚDE PÚBLICA 

CARGOS: AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM 
HIGIENE DENTAL e TÉCNICO EM RADIOLOGIA. 

Programa Humaniza SUS. Epidemiologia: bases conceituais; indicadores de saúde; vigilância epidemiológica; transição 
demográfica e epidemiológica; fundamentos da pesquisa epidemiológica; sistema de informação em saúde; 
epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, dinâmica de transmissão das doenças; fatores 
determinantes do processo saúde-doença e medidas de morbimortalidade, epidemiologia das doenças infecciosas e não-
infecciosas. Sistema Único de Saúde: histórico, princípios e diretrizes, organização da rede de saúde, operacionalização 
da assistência à saúde e financiamento. Organização e administração dos serviços de saúde; trabalho em equipe, 
diagnóstico de saúde; planejamento estratégico situacional. Ética: proteção à vida humana; saúde física e mental; a AIDS 
e o direito; o sigilo e a preservação da confidencialidade e da privacidade do paciente; o crescente aumento dos 
questionamentos judiciais de pacientes contra os prestadores dos serviços de saúde; direitos do paciente; macrobioética e 
preservação do meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado; ética em pesquisa, cuidados com os resíduos dos 
serviços de saúde. 
OBS: AS PROVAS FOCALIZARÃO O REFERIDO CONTEÚDO EM GRAU DE PROFUNDIDADE COMPATÍVEL 
COM A ESCOLARIDADE EXIGIDA. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Introdução à Computação: Organização de Computadores; Memória; Unidade Central de Processamento; 
Entrada e Saída; Modos de endereçamento; Barramento; Organização de memória; Memória auxiliar; 
Sistemas Operacionais; Gerenciamento de memória; Memória virtual; Gerenciamento de arquivos; 
Gerenciamento de Entrada/Saída. 
Internet e Redes: Conceitos: Redes de Computadores, Hubs, Switches e Roteadores, Cabeamento, Segurança 
e desempenho, Cliente/Servidor; Protocolos de comunicação: TCP/IP; Serviços oferecidos: E-Mail, Páginas 
WWW, Segurança em Redes. 
Microsoft Word: Conceitos básicos; Digitação e formatação no documento; Cabeçalhos e rodapés; Estilos; 
Modelos; Autocorreção e Autotexto; Menus e barras de ferramentas; Tabelas; Formatação de parágrafos; 
Imagens no documento; Corretor ortográfico; Sumário; Teclas de atalhos. 
Microsoft Excel: Conceitos básicos; Digitação e formatação de dados na planilha; Criação de fórmulas e 
expressões matemáticas; Impressão de planilhas; Funções: soma, média, mínimo, máximo, soma se, se, 
ordenação e filtros; Formatação condicional, Classificação de dados, Gráficos, Teclas de atalhos, Hiperlinks. 
Sistema Operacional Windows XP: Conhecendo a área de trabalho; Barra de título; Barra de Menu/Criando 
uma pasta; Outros elementos da janela; Usando o menu Iniciar; Windows Explorer; Criação, remoção e cópia 
de pastas e arquivos; Identificação de tipos de arquivos; Internet Explorer. 
 
                                                   TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Noções de saúde pública: epidemiologia, políticas de saúde; Programas e temas específicos na saúde: 
classificação de risco, Hospital amigo da criança, visita aberta, Aleitamento materno, humanização da 
assistência; Administração de medicamentos: Oral, parenteral, intramuscular e outros. Cuidados no preparo e 
administração de medicação. Cálculo de medicação. Noções gerais de Farmacologia; Limpeza, assepsia, 
desinfecção e esterilização: conceitos, importância, procedimentos, produtos utilizados; Técnicas de 
enfermagem específicas para adulto, infantil e neonatal: oxigenoterapia, sondagens aplicações frias e quentes, 
técnicas de curativos, cuidados higiênicos, desinfecção de leitos, punção venosa; Assistência técnica de 
enfermagem nas urgências e emergências: PCR, hemorragia, choque, traumatismo, convulsão; Assistência 
técnica de enfermagem ao paciente cirúrgico: cuidados no pré e pós operatório, monitorização de sinais 
vitais, curativos; Assistência técnica de enfermagem em Terapia Intensiva adulto, infantil e neonatal: 
monitorização, cuidados com acesso venoso central, infusão de drogas, cuidados com sonda vesical gástrica e 
nasoentérica, ostomias; Assistência técnica de enfermagem no parto e puerpério; Assistência técnica de 
enfermagem ao recém-nascido de médio/baixo risco: acesso venoso, gavagem, posicionamento, estimulo à 
sucção e aleitamento materno; Assistência técnica de enfermagem ao paciente pediátrico: cuidados com 
doenças infecto contagiosas, cuidados no pré e pós operatório, cuidado com crianças portadoras de paralisia 
cerebral; Código de Ética profissional: direitos, deveres e proibições dos profissionais de enfermagem; Lei 
7498/86 que dispões sobre atribuições dos profissionais de enfermagem. 
 

AUXILIAR DE CRECHE 
Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no ambiente de trabalho, 
organização do local de trabalho; BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 1988, de 
05/10/88 e alterações; BRASIL MEC. Lei 9394, de 30/12/96. Diretrizes e Bases da educação nacional. 
Desenvolvimento infantil ( físico,social, afetivo e moral).Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 
Educação Infantil.Conhecimentos de higiene pessoal.O lúdico na educação infantil 

 
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO  

PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL: Níveis de prevenção; Conceitos sobre técnicas de 
escovação, Fluoretação, Fio Dental, Dieta Alimentar. Meios Educativos: Contato Pessoal, Trabalho em 
grupo, Comunicação em massa, Atribuições do THD. CÁRIE DENTÁRIA E DOENÇA PERIODONTAL: 
Conceitos Básicos; Noções de prevenção. NOÇÕES BÁSICAS DE PARASITOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA. ESTRUTURAS DENTÁRIAS: Conceitos; Dentição Decídua / Dentição Permanente; 
Fórmulas Dentárias. ESTERILIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA: Processos utilizados  - Meios físicos e 
químicos; Manipulação dos  materiais utilizados; Cuidados básicos. MATERIAIS DENTÁRIOS: Conceitos 
Básicos; Tipos - Forradores e Restauradores; Manipulação. EQUIPAMENTO E INSTRUMENTAL EM 
ODONTOLOGIA: Materiais usados para exame clínico; Profilaxia Dental; Cirurgia (Exodontia); 
Periodontia; Dentisteria. TÉCNICAS DE REANIMAÇÃO DO PACIENTE: Parada Cárdio-respiratória; 
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Lipotímias; Choques. VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS: Pressão Arterial, Temperatura e Pulso. 
TÉCNICAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Vias de aplicação - Oral e Parenteral. 
 

SECRETÁRIO ESCOLAR 
Controle de freqüência dos corpos, docente e discente; Controle sobre arquivamento de processos em geral; 
Assistência e apoio material para o corpo docente; Atendimento em relação ao corpo discente; Controle sobre 
suprimento de material necessário ao funcionamento da escola; Indicadores Educacionais: Controle sobre os 
dados necessários à determinação de taxas educacionais (matriculas, movimentação de alunos, repetência, 
evasão de alunos e outras);- Participação, junto à direção escolar, na determinação dos indicadores 
educacionais; Calculo de medidas de tendência central (medias aritméticas e ponderadas); Elaboração de 
tabelas e gráficos estatísticos; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Nº 9.394/96, de 
20/12/96; Medida Provisória nº 2.100-32 de 24/05/200; Lei nº 0.424/96, de 24/12/96 – Fundo de Manutenção 
ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.A organização, estrutura e 
funcionamento da secretaria escolar. Estrutura de documentos (redação) 
 

TECNICO EM ELETRONICA 
Eletricidade Básica: Conceitos básicos sobre eletricidade; Unidades de medidas; Sistema Internacional de 
Unidades; Lei de Ohm, leis de Kirchhoff; Associação de resistores, indutores e capacitores; Potência elétrica; 
Análise de circuitos monofásicos e trifásicos. Equipamentos elétricos de medição:Uso de multímetro; Alicate 
amperímetro; Wattímetro; Utilização do megger. Equipamentos Elétricos:Disjuntores (princípio de 
funcionamento, tipos); Transformadores de corrente - TC; Transformadores de potencial - TP; Baterias 
(princípio de funcionamento, tensão estabilizada, flutuação). Segurança em instalações e serviços em 
eletricidade: Norma regulamentadora NR10; Aterramento; Disjuntores Diferenciais Residuais (DR). 
Eletrotécnica: Máquinas elétricas:Transformadores de potência (princípio de funcionamento e 
ensaios);Motores Elétricos (princípio de funcionamento, tipos de ligação, proteção, partida de motores); 
Medição da resistência de  isolamento dos equipamentos; Correção de fator de potência; Simbologia. 
Comandos Elétricos: Interpretação de esquemas para comando e controle funcionais; Esquemas funcionais 
básicos e função de componentes; Interruptores, chaves de comutação, contatores,  relés, fusíveis; Comandos 
de motores; Sensores. Eletrônica Digital: Circuitos lógicos combinacionais; Circuitos seqüenciais. Eletrônica 
Analógica: Diodos semicondutores; Circuitos com diodos; Diodos especiais; Transistor bipolar e Transistor 
de efeito de campo (princípio de funcionamento, polarização e aplicações básicas); Amplificadores 
operacionais; Fontes de tensão com reguladores de tensão integrados; Dispositivos semicondutores especiais 
(termistor, fotodiodo, fototransistor, optoisolador). Dispositivos tiristores (SCR, TRIAC e DIAC): princípio 
de funcionamentoe aplicações básicas.Conversores CA-CC e CC-CA. 

 
  TECNICO EM HIGIENE DENTAL 
Trabalho em equipe em odontologia, organização do trabalho. Biosegurança no trabalho em odontologia: 
técnicas de preparo, acondicionamento e esterilização de instrumental, técnicas de desinfecção do ambiente 
de trabalho, etc. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, preparo, manipulação, acondicionamento 
e controle de estoque. Equipamento e instrumental: nomenclatura, utilização, preparo, limpeza, 
esterilização/desinfecção, acondicionamento, funcionamento, lubrificação, manutenção e conservação. 
Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho, preparo do ambiente para o trabalho, etc. Técnicas 
operatórias, materiais, instrumentais, indicações e contra-indicações relativas a: raspagem e polimento 
coronário, proteção do complexo pulpo-dentário, inserção, condensação, escult acabamento e polimento de 
materiais restauradores odontológicos, fluoterapia, aplicação de selantes para cicatrícula e fissuras, vernizes. 
Radiologia: técnicas de tomadas e relação de radiografias intrabucais, cartonagem, cuidados necessários. 
Diagnóstico e primeiros socorros de situações de urgências/emergências no consultório odontológico. 

 
PROFESSOR I - CRECHE E PRÉ-ESCOLAR  

Objetivos da Educação Infantil; Ampliação do repertório vocabular; A criança Pré-Escolar e suas linguagens; 
Atendimento à criança pré-escolar provinda de ambientes pouco estimuladores; Atividade de estimulação 
para a leitura na pré-escola; A educação artística a serviço da criatividade na pré-escola; Sucata, um desafio à 
criatividade; Situações estimuladoras na área do pensamento operacional concreto; desenvolvimento físico, 
emocional, intelectual e social; Desenvolvimento da linguagem: fala e escrita; O desenvolvimento das 
percepções: o processo de formação de conceitos; A criança pré-escolar e o meio social; Ciências na 
Educação Infantil - importância; Uma escola Piagetiana; A aprendizagem da linguagem e a linguagem como 
instrumento de aprendizagem; A consciência moral e o espírito cívico segundo Jean Piaget; Estatuto da 
Criança e do Adolescente; A criança e o número; Avaliação; Planejamento; Projeto Pedagógico: caminho 
para a autonomia; Pedagogia de Freinet (Revista do Professor); Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional; Referencial Curricular Nacional; Como trabalhar a harmonização na pré-escola; A importância do 
lúdico na aprendizagem. As contribuições de Piaget, Vygotsky , Wallon, Emilia Ferreiro para a Psicologia e 
Pedagogia, as bases empíricas, metodológicas  e epistemológicas das diversas teorias de aprendizagem; A 
teoria das inteligências múltiplas de Gardner; A avaliação como progresso e como produto. 
 

TECNICO EM LABORATORIO 
Noções de armazenamento e conservação de medicamentos. Medicamentos sujeitos a controle especial. 
Noções de farmacotécnica. Noções de farmacologia. Noções de gerenciamento de resíduos de saúde. Noções 
de manuseio e administração de medicamentos. Sistemas de práticas de estocagem de medicamentos. 
 

TECNICO EM RADIOLOGIA 
Conceito de radioatividade. Produção de Raios X: tubo de Raios X e componentes. Diagrama em bloco de 
um aparelho de Raios X: função dos principais componentes de um aparelho de Raios X, Meios antidifusores 
(diagrama, grade, cone e cilindro). Fatores radiográficos (kV, mA, T, D). Acessórios de um aparelho de 
Raios X. Filmes e écrans: vantagens e desvantagens na utilização dos diversos tipos de écrans; componentes 
do filme radiográfico. Processamento do filme: processamento manual e automático; principais vantagens no 
uso de um processador automático: componentes do revelador e do fixador. Rotina para o exame radiográfico 
do crânio e da face. Rotina para o exame radiográfico da coluna vertebral. Rotina para o exame radiográfico 
dos membros superiores e articulações. Rotina para o exame radiográfico dos membros inferiores e 
articulações. Rotina para o exame radiográfico da pelve e articulações. Rotina para o exame radiográfico do 
abdômen e do tórax. Meios de contraste e sua utilização mais freqüentem. Contraste iodado e baritado. 
Proteção radiológica: meios de proteção disponíveis; influência dos acessórios radiográficos. Manutenção de 
um Serviço de Radiologia. Custo x desperdício de material. 

 

NÍVEL DE ENSINO: SUPERIOR COMPLETO 
PORTUGUES 

CARGOS: BIOQUIMÍCO, ENFERMEIRO, PROFESSOR PIII – EDUCAÇÃO FÍSICA e PROFESSOR PIII – 
INGLÊS 
Compreensão e interpretação de textos. Características dos diversos gêneros textuais. Tipologia textual. 
(seqüências narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal). Elementos de coesão e 
coerência textual. Funções da linguagem, Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo 
de crase. Pontuação. Emprego e descrição das classes de palavras. Sintaxe da oração e do período. (ênfase em 
concordância e regência). Significação das palavras e inferência lexical através do contexto. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

CARGOS: BIOQUIMÍCO, ENFERMEIRO, PROFESSOR PIII – EDUCAÇÃO FÍSICA e PROFESSOR PIII – 
INGLÊS. 

História do Município de TEIXEIRAS e Estado de MINAS GERAIS, história, geografia, cultura, economia, executivo e 
legislativo, símbolos municipais. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento 
sustentável, ecologia, tecnologia, inovação tecnológica, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, 
educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações históricas. 
OBS: AS PROVAS FOCALIZARÃO O REFERIDO CONTEÚDO EM GRAU DE PROFUNDIDADE COMPATÍVEL 
COM A ESCOLARIDADE EXIGIDA. 
 

SAÚDE PÚBLICA 

CARGOS: BIOQUIMÍCO e ENFERMEIRO 
Programa Humaniza SUS. Epidemiologia: bases conceituais; indicadores de saúde; vigilância 
epidemiológica; transição demográfica e epidemiológica; fundamentos da pesquisa epidemiológica; sistema 
de informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, dinâmica de 
transmissão das doenças; fatores determinantes do processo saúde-doença e medidas de morbimortalidade, 
epidemiologia das doenças infecciosas e não-infecciosas. Sistema Único de Saúde: histórico, princípios e 
diretrizes, organização da rede de saúde, operacionalização da assistência à saúde e financiamento. 
Organização e administração dos serviços de saúde; trabalho em equipe, diagnóstico de saúde; planejamento 
estratégico situacional. Ética: proteção à vida humana; saúde física e mental; a AIDS e o direito; o sigilo e a 
preservação da confidencialidade e da privacidade do paciente; o crescente aumento dos questionamentos 
judiciais de pacientes contra os prestadores dos serviços de saúde; direitos do paciente; macrobioética e 
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preservação do meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado; ética em pesquisa, cuidados com os 
resíduos dos serviços de saúde. 
OBS: AS PROVAS FOCALIZARÃO O REFERIDO CONTEÚDO EM GRAU DE PROFUNDIDADE 
COMPATÍVEL COM A ESCOLARIDADE EXIGIDA. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

BIOQUIMÍCO 
Controle de Qualidade em Análises Clínicas: colheita e transporte de amostras.  Recepção de amostras e 
observações preliminares. Exame microscópico. Informe dos resultados. Certificação  de qualidade: definição 
e aplicações. Manejo de risco. Segurança no laboratório. Bioquímica clínica: Provas de funções renais; 
Análise de urinas; Gasometria; Perfil bioquímico (glicimeia, uremia, colesterolemia, creatinemia); 
Hepatograma. Exames hematológicos: eritrócitos, leucócitos e plaquetas – caracterização geral: morfologia, 
funções e cinética. Hemograma: eritrograma. leucograma e plaquetograma - parâmetros e interpretação. 
Imunologia Clínica: Antígeno. Anticorpo. Genética da imunoglobulina. Reações antígeno-anticorpo. 
Resposta imune. Imunologia da AIDS. Caracterização e diagnóstico das infecções bacterianas: da pele e 
tecidos moles, do trato respiratório superior, do trato urinário, do sistema gastrointestinal, sexualmente 
transmissíveis. Princípios do antibiograma. Métodos para determinação do perfil de sensibilidade bacteriana. 
Aspectos epidemiológicos e diagnóstico laboratorial das infecções fúngicas. Viroses de importância clínica 
(retrovírus, vírus hepatotrópicos, exantemáticos, respiratórios) - Aspectos epidemiológicos e diagnóstico 
laboratorial; e 9. Aspectos epidemiológicos e diagnóstico laboratorial das parasitoses.  
 

ENFERMEIRO 
Técnicas básicas de enfermagem. Assistência de enfermagem na atenção integral à mulher no ciclo grávido-
puerperal. Assistência de enfermagem na atenção integral à criança. Crescimento e desenvolvimento. 
Controle das infecções respiratórias agudas. Controle das doenças diarréicas e prevenção a acidentes e 
intoxicações. Assistência de Enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas de patologias: 
insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, asma, pneumonias, 
hemorragias digestivas, diabetes mellitus, acidentes vascular cerebral. Traumatismos. Imunização. Cadeia de 
Frio. Doenças Transmissíveis, doenças sexualmente transmissíveis, doenças parasitárias, doenças 
transmissíveis imunizáveis e não imunizáveis: agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, 
assistência de enfermagem e vigilância epidemiológica. Primeiros Socorros. Lei do Exercício profissional. 
 

PROFESSOR PIII – EDUCAÇÃO FÍSICA 
História da Educação Física; A Educação Física enquanto linguagem Avaliação em Educação Física; 
Tendências Pedagógicas na Educação Física; A Educação Física e a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos; 
A Função Social da Educação Física e do Esporte na Escola; Transformação ou Reprodução; Formação do 
Profissional da Ed. Física; Compromisso e Competência (Política, Pedagógica, Técnica e Científica); 
Concepção sobre o corpo; Didática da Educação Física Escolar; O Lúdico na Educação Física Escolar; Jogo 
– Esporte – Jogo; A Essência Lúdica; Educação Física e Criatividade; Movimento Humano do Pré-Escolar ao 
Ensino Médio; Pesquisa em Educação Física. Projeto político pedagógico.Estatuto da criança e do 
adolescente.Planejamento escolar( Importância, etapas, tipos).Material didático ( seleção,confecção, 
utilização).Avaliação escolar.Valorização do patrimônio artístico cultural e ambiental do pais.Inclusão 
escolar 
 

PROFESSOR PIII – INGLÊS. 
The pronoun: personal, possessive, reflexive, interrogative. The noun: possessive case, plural of nouns. The 
adjetive: oposites, comparative. The verbs: regular and irregular, verbs: to be, to have. Modal verbs: can, do. 
Tenser. The simple present, past and future. The present, past continuors. Present perfect. The adverb: of 
frequency. The preposition ( the most common ). Vocabulary. Comprehension. Interpretation. Translation. 
Projeto político pedagógico.Estatuto da criança e do adolescente.Planejamento escolar( Importância, etapas, 
tipos).Material didático ( seleção,confecção, utilização).Avaliação escolar.Valorização do patrimônio 
artístico cultural e ambiental do pais.Inclusão escolar 
 

Teixeiras - MG, 28 de fevereiro de 2011. 
 

 

 
________________________________________________ 

Prefeito Municipal de Teixeiras de Teixeiras 
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ANEXO V 
 

MODELO DE REQUERIMENTO  
DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 

 Declaro, para todos os fins e direitos, sob as penas da lei, que não tenho condições 
de arcar com os valores relativos à Taxa de Inscrição do Concurso Público nº 01/2011, da 
Prefeitura Municipal de Teixeiras – MG, relativamente ao cargo de 
________________________________________. 
 Declaro, outrossim, que sou integrante de família de baixa renda, beneficiária de 
Programa Social do Governo ______________________________________________, 
com os quais resido. 
 Por fim, afirmo conhecer as implicações legais, civis e criminais, em caso de falsa 
declaração. 
 Assim, juntando os documentos estipulados no Edital do Concurso, venho requerer 
seja deferido o pedido que formulo de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição 
para que eu possa realizar a prova pretendida. 
 Firmo para que atingidos sejam todos os fins visados, e me comprometo com todos 
os termos do pedido aqui formulado. 
 
 
 

Teixeiras – MG, ________ de abril de 2011. 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
 
 
 
 
 
 

QUALIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
 
 
 

NOME COMPLETO ________________________________________________________  
 
ENDEREÇO _______________________________________________________________ 
 
ESTADO CIVIL _________________________ PROFISSÃO _____________________ 
 
IDENTIDADE nº ______________________ CPF nº __________________________ 

 


