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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 

 
 

A Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte , Estado do Pará, torna público na forma prevista no artigo 37 
da Constituição Federal a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS,  
para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados e as que vagarem dentro do prazo de validade previsto 
no presente Edital, providos pelo Regime Estatutário – Lei 040/90 14/12/1990. O Concurso Público será regido pelas 
instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado de conformidade com os ditames da Legislação 
Federal e Municipal vigentes e pertinentes. 
 
 
 

1. Nomenclatura - Carga Horária - Referência - Vagas - Vencimentos -Taxa Inscrição - Requisitos 

 
1.1  NÍVEL DE ENSINO ELEMENTAR (ALFABETIZADO) 
 

Nomenclatura C/H 
semanal 

Vagas  Venc. 
Inicial (R$) 

Taxa de 
Insc. (R$) Requisitos Especiais 

P.I C.R 

Auxiliar de Serviços Gerais 40 70 134 542,37 20,00 - 
Auxiliar de Serviços Gerais 
(Aukre) 40 02 01 542,37 20,00 Ser indígena morador da comunidade 

ou aldeia indicada 
Auxiliar de Serviços Gerais 
(Xiprotikrê) 40 02 01 542,37 20,00 Ser indígena morador da comunidade 

ou aldeia indicada 
Auxiliar de Serviços Gerais 
(Turedjan) 40 02 01 542,37 20,00 

Ser indígena morador da comunidade 
ou aldeia indicada 

Auxiliar de Serviços Gerais 
(Kokokuedja) 

40 02 01 542,37 20,00 Ser indígena morador da comunidade 
ou aldeia indicada 

Auxiliar de Serviços Gerais 
(Piokrotikõ) 40 01 01 542,37 20,00 Ser indígena morador da comunidade 

ou aldeia indicada 
Auxiliar de Serviços Gerais 
(Ngomenhti) 40 01 01 542,37 20,00 Ser indígena morador da comunidade 

ou aldeia indicada 

Motorista 40 17 10 744,56 20,00 

CNH Categoria “D” ou superior; ser 
aprovado em curso especializado 

para condução de veículos escolares, 
nos termos da regulamentação do 

CONTRAN; não ter cometido 
nenhuma infração gravíssima durante 

os doze últimos meses; Prova 
Prática. 

Operador de máquina 
motoniveladora 40 03 - 2.004,05 20,00 

CNH Categoria “C” ou superior; Prova 
Prática. 

Operador de máquina 
retroescavadeira 40 02 - 1.518,31 20,00 

CNH Categoria “C” ou superior; Prova 
Prática. 

Operador de motosserra 40 01 - 744,56 20,00 
Curso de treinamento prático; prova 

prática. 

Operador de pá carregadeira 40 01 - 1.518,31 20,00 
CNH Categoria “C” ou superior; Prova 

Prática. 
Operador de trator (Esteira 
Pneu) 

40 02 - 838,49 20,00 
CNH Categoria “C” ou superior; Prova 

Prática. 
Pedreiro 40 02 01 1.084,68 20,00 Prova Prática 
 



 

1.1.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Nomenclatura C/H 
semanal 

Vagas  Venc. 
Inicial (R$) 

Taxa de 
Insc. (R$) Requisitos Especiais 

P.I C.R 

Auxiliar de Consultório 
Odontológico 40 04 - 687,85 25,00 Registro no Conselho Competente 

Eletricista 40 02 02 1.322,21 25,00 
Curso técnico de eletricista; Prova 

prática 

Encanador 40 01 01 822,06 25,00 
Certificado de curso profissionalizante 
ou treinamento de encanador; Prova 

prática 
Monitor Escolar 40 16 04 542,37 25,00 - 
 
 

1.1.2 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

Nomenclatura C/H 
semanal 

Vagas  Venc. 
Inicial (R$) 

Taxa de 
Insc. (R$) Requisitos Especiais 

P.I C.R 

Agente de Controle de 
Vetores 40 08  687,85 35,00 - 

Agente de Vigilância 
Sanitária 40 06 - 687,85 35,00 - 

Agente Municipal de 
Trânsito 40 04 02 2.004,05 35,00 CNH Categoria “AB” ou superior 

Almoxarife 40 01 - 635,47 35,00 
Curso básico de Word, Excel, Paint, 

Windows, Linux, Corel Draw e 
Acrobat. 

Auxiliar Administrativo 40 13 25 687,85 35,00 
Curso básico de Word, Excel, Paint, 

Windows, Linux, Corel Draw e 
Acrobat. 

Auxiliar de Secretaria 
Escolar 40 06 00 610,79 35,00 

Conhecimentos básicos de 
informática: Word, Excel, Paint, 
Windows, Linux, Corel Draw e 

Acrobat. 

Auxiliar de Topógrafo 40 01 - 687,85 35,00 
Registro profissional no órgão de 
classe, CNH Categoria “AB” ou 

superior 

Auxiliar de Biblioteca 40 03 02 635,47 35,00 
Curso básico de Word, Excel, Paint, 

Windows, Linux, Corel Draw e 
Acrobat. 

Fiscal de Meio Ambiente 40 02 04 687,85 35,00 CNH Categoria AB ou superior 
Fiscal de Saneamento 40 02 02 687,85 35,00 CNH Categoria AB ou superior 

Fiscal de Tributos 40 01 02 687,85 35,00 
Curso básico de Word, Excel, Paint, 

Windows, Linux, Corel Draw e 
Acrobat 

Instrutor de Informática 40 08 02 805,93 35,00 

Curso Profissionalizante avançado 
em informática, com conhecimentos 

avançados em sistema Linux, 
Windows XP e 7, Open Office e com 
domínio nos aplicativos Word, Excel, 

Power Point internet, instalação e 
manutenção de rede. 

Motorista Socorrista 40 - 05 1.174,09 35,00 

Ser maior de vinte e um anos; 
habilitação profissional como 

motorista de veículos de transporte 
de pacientes, CNH Categoria “D” ou 
superior de acordo com a legislação 

em vigor Código Nacional de 
Trânsito; Prova Prática 

Musicista (Técnico em 
Música) 40 01 01 822,02 35,00 - 

Técnico Cadista 40 01 - 838,49 35,00 
Curso de AUTO CAD mais 

comprovação de experiência mínima 
de seis meses. 

Técnico de Enfermagem 40 04 02 907,61 35,00 Curso regular de Técnico de 
Enfermagem, titular do certificado ou 



 

diploma de Técnico de Enfermagem, 
registrado no COREN de sua 

jurisdição 

Técnico de Enfermagem 
Socorrista / Urgência / 
Emergência 

40 - 05 1.431,21 35,00 

Curso regular de Técnico de 
Enfermagem, titular do certificado ou 
diploma de Técnico de Enfermagem, 

registrado no COREN de sua 
jurisdição 

Técnico de Regulação de 
Transporte e Transito 40 01 - 1.174,09 35,00 Curso de técnico em trânsito + CNH 

Categoria “AB” ou superior 

Técnico em Agropecuária 40 02 - 1.459,84 35,00 

Curso Técnico em Agropecuária + 
Curso ou treinamento específico em 
piscicultura + CNH Categoria “AB” ou 

superior +Registro profissional no 
órgão de classe. 

Técnico em Edificações 40 01 01 838,49 35,00 
Registro profissional no órgão de 
classe, CNH Categoria “AB” ou 

superior  
Técnico em Laboratório 40 01 04 687,85 35,00 - 

Técnico em Radiologia 40 01 - 1.084,68 35,00 
Ensino Médio profissionalizante ou 
Ensino Médio Completo com curso 
Técnico na Área de Radiologia e 
Registro no Conselho de Classe 

 
1.1.3  NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
 

Nomenclatura C/H 
semanal 

Vagas  Venc. 
Inicial (R$) 

Taxa de 
Insc. (R$) Requisitos Especiais 

P.I C.R 

Assistente Social 30 03 01 2.395,26 50,00 

Diploma de Bacharelado em 
Assistência Social, expedido por 
instituição de ensino reconhecida 
pelo MEC, com registro no órgão 

competente. 

Biomédico 40 - 01 2.395,27 50,00 Registro profissional no órgão de 
classe. 

Enfermeiro 40 05 - 4.513,96 50,00 
Habilitação específica com registro 

profissional no órgão de classe 
competente 

Engenheiro Ambiental 40 01 - 2.395,27 50,00 
Habilitação específica com registro 

profissional no órgão de classe 
competente 

Engenheiro Civil 40 01 - 3.037,77 50,00 

Diploma de Bacharelado em 
Engenharia Civil, expedido por 

instituição de ensino reconhecida 
pelo MEC, com registro no órgão 

competente. 

Farmacêutico Bioquímico 40 01 - 3.223,71 50,00 
Habilitação específica com registro 

profissional no órgão de classe 
competente 

Fisioterapeuta 30 01 01 3.489,44 50,00 
Habilitação específica com registro 

profissional no órgão de classe 
competente 

Médico Veterinário 40 - 01 2.395,27 50,00 
Habilitação específica com registro 

profissional no órgão de classe 
competente 

Nutricionista 40 01 - 2.395,27 50,00 
Habilitação específica com registro 

profissional no órgão de classe 
competente 

Odontólogo (Cirurgião 
Dentista) 40 02 - 2.862,56 50,00 

Habilitação específica com registro 
profissional no órgão de classe 

competente 

Odontólogo Endodontista 40 01 - 3.852,62 50,00 
Curso de Especialista em Endodontia 

+ Registro profissional no órgão de 
classe 

Pedagogo 40 02 - 2.212,85 50,00 
Diploma de Licenciatura Plena em 

Pedagogia ou Normal Superior, 
expedido por instituição de ensino 



 

reconhecida pelo MEC. Registro no 
Conselho competente 

Professor I (Ensino Básico 
do 1º ao 5º ano) 20 50 35 1.005,26 50,00 

Diploma de Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal Superior, 

expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC 

Professor I (Ensino Básico 
do 1º ao 5º ano) (Aukre) 20 02 01 1.005,26 50,00 

Ser indígena morador da comunidade 
ou aldeia indicada; Diploma, 

devidamente registrado, de conclusão 
de curso de nível médio em 

magistério indígena ou nível superior 
de licenciatura plena com habilitação 

em Educação Básica 

Professor I (Ensino Básico 
do 1º ao 5º ano) (Xiprotikrê) 20 02 01 1.005,26 50,00 

Ser indígena morador da comunidade 
ou aldeia indicada; Diploma, 

devidamente registrado, de conclusão 
de curso de nível médio em 

magistério indígena ou nível superior 
de licenciatura plena com habilitação 

em Educação Básica 

Professor I (Ensino Básico 
do 1º ao 5º ano) (Turedjan) 20 01 01 1.005,26 50,00 

Ser indígena morador da comunidade 
ou aldeia indicada; Diploma, 

devidamente registrado, de conclusão 
de curso de nível médio em 

magistério indígena ou nível superior 
de licenciatura plena com habilitação 

em Educação Básica 

Professor I (Ensino Básico 
do 1º ao 5º ano) 
(Kokokuedja) 

20 02 01 1.005,26 50,00 

Ser indígena morador da comunidade 
ou aldeia indicada; Diploma, 

devidamente registrado, de conclusão 
de curso de nível médio em 

magistério indígena  ou nível superior 
de licenciatura plena com habilitação 

em Educação Básica 

Professor I (Ensino Básico 
do 1º ao 5º ano) (Piokrotikõ) 20 01 01 1.005,26 50,00 

Ser indígena morador da comunidade 
ou aldeia indicada; Diploma, 

devidamente registrado, de conclusão 
de curso de nível médio em 

magistério indígena ou nível superior 
de licenciatura plena com habilitação 

em Educação Básica 

Professor I (Ensino Básico 
do 1º ao 5º ano) (Ngomenhti) 20 01 01 1.005,26 50,00 

Ser indígena morador da comunidade 
ou aldeia indicada; Diploma, 

devidamente registrado, de conclusão 
de curso de nível médio em 

magistério indígena ou nível superior 
de licenciatura plena com habilitação 

em Educação Básica 

Professor I (Ensino Básico 
do 1º ao 5º ano) (Educação 
Especial) 

20 05 10 1.005,26 50,00 

Diploma de Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal Superior, 

expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC; Curso 
Profissionalizante na área de 

Educação Especial 

Professor II – Ciências 
Físicas e Biológicas 20 02 02 1.005,26 50,00 

Diploma de Licenciatura Plena em 
Ciências Físicas e Biológicas ou 
Ciências Naturais, expedido por 

instituição de ensino reconhecida 
pelo MEC 

Professor II – Educação 
Artística 
 

20 03 02 1.005,26 50,00 
Diploma de Licenciatura Plena em 

Letras com habilitação em Arte, 
expedido por instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC 

Professor II – Educação 
Física   20 10 02 1.005,26 50,00 

Diploma de Licenciatura Plena em 
Educação Física, expedido por 

instituição de ensino reconhecida 
pelo MEC e registro no CREF 

Professor II – Geografia 20 04 02 1.005,26 50,00 Diploma de Licenciatura Plena em 
Geografia, expedido por instituição de 



 

ensino reconhecida pelo MEC 

Professor II – História 20 03 02 1.005,26 50,00 
Diploma de Licenciatura Plena em 

História, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 

Professor II – Língua Inglesa 20 03 02 1.005,26 50,00 

Diploma de Licenciatura Plena em 
Letras com habilitação em Inglês ou 
diploma de Licenciatura Plena em 

Língua Inglesa, expedido por 
instituição de ensino reconhecida 

pelo MEC 

Professor II – Língua 
Portuguesa 20 06 04 1.005,26 50,00 

Diploma de Licenciatura Plena em 
Letras ou Língua Portuguesa, 

expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC 

Professor II – Matemática 20 05 06 1.005,26 50,00 
Diploma de Licenciatura Plena em 

Matemática, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo MEC 

Psicólogo 40 04 04 3.223,71 50,00 
Diploma de Bacharelado em 

Psicologia, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo MEC, 
com registro no órgão competente 

Técnico em Planejamento e 
Operação de Transporte 
Multimodal 

40 01 - 3.037,77 50,00 
Ensino Superior completo na área de 
Engenharia de Transportes e Trânsito 

+ registro no órgão de classe 

Terapeuta Ocupacional 30 01 - 2.395,27 50,00 
Habilitação específica com registro 

profissional no órgão de classe 
competente 

Topógrafo (Engenheiro 
Agrimensor) 40 01 - 3.037,77 50,00 

Engenheiro Agrimensor (topógrafo) 
Registro profissional no órgão de 

classe 
 
COTAS DE VAGAS PARA COMUNIDADES INDIGENAS 
LOTAÇÃO PARA A  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESCOLARIDADE: ENSINO ELEMENTAR (ALFABETIZADO) 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

ALDEIA 
CARGO: Auxiliar de 

Serviços Gerais  
REQUISITOS ESPECIAIS 

P.I C.R 
Aukre 02 01 Ser indígena morador da comunidade ou aldeia indicada 
Xiprotikrê 02 01 Ser indígena morador da comunidade ou aldeia indicada 
Turedjan 02 01 Ser indígena morador da comunidade ou aldeia indicada 
Kokokuedja 02 01 Ser indígena morador da comunidade ou aldeia indicada 
Piokrotikõ 01 01 Ser indígena morador da comunidade ou aldeia indicada 
Ngomenhti 01 01 Ser indígena morador da comunidade ou aldeia indicada 
 
COTAS DE VAGAS PARA INDIGENAS 
CARGO PROFESSOR I – NÍVEL I 
 

ALDEIA 
CARGO: Professor I  

REQUISITOS ESPECIAIS 
P.I C.R 

Aukre 02 01 

Ser indígena morador da comunidade ou aldeia indicada; Diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio em 

magistério indígena ou nível superior de licenciatura plena com 
habilitação em Educação Básica; 

Xiprotikrê 02 01 

Ser indígena morador da comunidade ou aldeia indicada; Diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio em 

magistério indígena ou nível superior de licenciatura plena com 
habilitação em Educação Básica; 

Turedjan 01 01 

Ser indígena morador da comunidade ou aldeia indicada; Diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio em 

magistério indígena ou nível superior de licenciatura plena com 
habilitação em Educação Básica; 

Kokokuedja 02 01 

Ser indígena morador da comunidade ou aldeia indicada; Diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio em 

magistério indígena  ou nível superior de licenciatura plena com 
habilitação em Educação Básica; 

Piokrotikõ 01 01 Ser indígena morador da comunidade ou aldeia indicada; Diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio em 



 

magistério indígena ou nível superior de licenciatura plena com 
habilitação em Educação Básica; 

Ngomenhti 01 01 

Ser indígena morador da comunidade ou aldeia indicada; Diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio em 

magistério indígena ou nível superior de licenciatura plena com 
habilitação em Educação Básica; 

 
LEGENDAS:        C/H – carga horária semanal 
  Venc.Inc. – Vencimento Inicial 
  P.I – provimento imediato 
  C.R – cadastro de reserva 
 
1.2  - As atribuições dos cargos são as constantes do Anexo I do presente Edital. 
 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br no período de 17 de 

março a 01 de abril de 2011 , devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se 

inscrever. 
b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, escolha o cargo, preencha todos os campos 

corretamente, clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO e posteriormente visualizará a Declaração e 
Termo de Aceitação, em seguida clique em CONCORDO/GERAR BOLETO para gerar o boleto para 
pagamento da taxa de inscrição;  

c) Na sequência imprima o Boleto Bancário e recolha o valor correspondente em qualquer banco ou 
instituição financeira autorizada. 

d) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, 
sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato. 

e) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das 
inscrições, entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e 
respeitando-se para tanto o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, 
sob pena de não ser processada e recebida. 

f) Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu 
CONSULTE, em seguida, selecione o Concurso correspondente à inscrição desejada, após isso 
clique em imprimir comprovante de inscrição; 

g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Portadores de Necessidades Especiais deverão 
encaminhar via sedex o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como pedido de 
condição especial para a prova, caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia 
reprográfica autenticada, para CONSESP, sita a Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-
000 – Dracena – SP, acompanhado do respectivo Laudo Médico e explicitação do CID. 

 
2.1.1  - O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovado sua efetivação dentro do prazo previsto 

para inscrição. 
 

2.1.2  - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 
 

2.1.3  - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 
 

2.1.4  - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição 
efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP (18) 3822-6464, para verificar o ocorrido. 
 

2.1.5  - A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não 
efetivação da mesma. 
 

2.1.6  - Os candidatos poderão inscrever-se para até dois cargos, desde que haja compatibilidade de horário de 
provas, conforme dispõe o presente Edital, devendo para tanto proceder duas inscrições. 
 

2.2     - São cond ições para inscrição:  
 

2.2.1  - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
 

2.2.2  - Ter até a data da posse idade mínima de 18 anos, desde que preencham os demais requisitos exigidos para 
os respectivos cargos; gozar de boa saúde física e mental; estar no gozo dos direitos políticos e civis e, se do 
sexo masculino, estar quite com o serviço militar. 
 



 

2.2.3  - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação deverá comprovar que preenche todos os requisitos 
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 
 

2.2.4  - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
 

2.2.5  - Para os candidatos ao cargo de Operador de máquina motoniveladora, Operador de máq uina 
retroescavadeira, Operador de pá carregadeira e Ope rador de trator (Esteira Pneu) , possuir habilitação 
na categoria “C” ou superior e para os candidatos aos cargos de Motorista e Motorista Socorrista,  possuir 
habilitação na categoria “D” ou superior. Serão condicionadas até a data das provas práticas eventuais 
inscrições cujas categorias sejam inferiores às exigidas, ou o prazo de validade estiver vencido na data da 
inscrição. O Candidato deve estar ciente que somente será autorizado a se submeter à prova prática se 
portar a carteira de habilitação original na categoria exigida, com validade na data da realização das mesmas, 
de conformidade com C.T.B. – Código de Trânsito Brasileiro, nenhum condutor poderá dirigir na via pública 
sem portar seu respectivo documento de habilitação na via original e da classe correspondente ao veículo 
dirigido.  
 

2.2.6 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado. 
 

2.3     - Se aprovado e convocado para receber nomeação e posse o candidato deverá apresentar os documentos 
constantes no presente Edital, a saber: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou 
procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, C.P.F., Prova de Escolaridade e 
Habilitação Legal , duas fotos 3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado, exceto os 
acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe forem 
solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 

 
 

3. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE 

 
3.1      - As pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 

37 da Constituição Federal e pela Lei Nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os cargos em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
 

3.1.1   - Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, 
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, 
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso. 

 
3.1.1.1- Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará 

formada 01(uma) vaga para o PNE. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada 
à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o 
cargo ou função. 
 

3.1.2   - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais 
concursados, com estrita observância da ordem classificatória.   

 
3.1.3   - Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 

Federal Nº 3.298/99. 
 

3.1.4   - As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário 
e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios 
previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, 
através de ficha de inscrição especial. 
 

3.1.5   - O candidato deverá encaminhar via sedex para a  CONSESP, sita a Rua Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 
17900-000 - Dracena - SP, até o último dia de inscrição, na via original ou cópia reprográfica autenticada: 

a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova. 

b) Indicar o município para o qual se inscreveu 
c) Solicitação de prova especial, se necessário. 
d) A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de qualquer providência. 

 
3.1.6   - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não encaminharem dentro 

do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
 

3.1.7   - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da 



 

prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão 
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
 

3.1.8   - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como 
não PNE e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 

 
3.1.9   - O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá 

impetrar recurso em favor de sua situação. 
 

3.1.10 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 

 
3.1.11 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial 

ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como 
deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de 
PNE o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo 
constar apenas na lista de classificação geral. 

 
3.1.12 - Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, esta não poderá ser arguida para justificar 

a concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 
 

4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
4.1     - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos  para os cargos Pedagogo, Professor I 

(Ensino Básico do 1º ao 5º ano), Professor I (Ensino B ásico do 1º ao 5º ano) (Aukre), Professor I 
(Ensino Básico do 1º ao 5º ano) (Xiprotikrê), Professo r I (Ensino Básico do 1º ao 5º ano) (Turedjan), 
Professor I (Ensino Básico do 1º ao 5º ano) (Kokokue dja), Professor I (Ensino Básico do 1º ao 5º ano) 
(Piokrotikõ), Professor I (Ensino Básico do 1º ao 5º a no) (Ngomenhti), Professor I (Ensino Básico do 1º 
ao 5º ano) (Educação Especial), Professor II – Ciência s Físicas e Biológicas, Professor II – Educação 
Artística, Professor II – Educação Física, Professor I I – Geografia, Professor II – História, Professor II – 
Língua Inglesa, Professor II – Língua Portuguesa e Pr ofessor II – Matemática e exclusivamente de 
provas para os demais cargos. 
 

4.1.1  - A duração da prova será de 3h (três horas) , já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas. 
 

4.1.2  - O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de 
caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL :  
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
 

4.1.2.1- Os candidatos aos cargos de Motorista, Motorista Socorrista, Operador de máquina  motoniveladora, 
Operador de máquina retroescavadeira, Operador de p á carregadeira e Operador de trator (Esteira 
Pneu), deverão portar e apresentar, por ocasião da prova prática, sua Carteira de Habilitação, sem restrições 
na categoria exigida pelo Edital e dentro do prazo de validade. 
 

4.1.3  - As provas objetivas (escritas)  desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, na forma estabelecida no presente Edital. 
 

4.1.4  - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
 

4.1.5 - A prova prática  objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato de forma teórica e por 
meio de demonstração prática das atividades inerentes ao cargo ou função, respeitando-se o conteúdo 
programático descrito no presente Edital.  
 

4.1.6  -   Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina 
calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, “WALKMAN” ou qualquer material que 
não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos “celulares” deverão ser 
desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 
 

4.1.7  -   Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado 
pela Comissão de Concurso. 
 



 

4.1.8  -   O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 hora do horário previsto para o 
início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões 
e respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, 
que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
 

4.1.9  - Por razões de segurança e direitos autorais, a CONSESP - Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais 
Ltda., não fornecerá exemplares do caderno de questões a candidatos ou a instituições de direito público ou 
privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público, no entanto, se necessário, será dada vista do 
caderno de provas. 

  
 

5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 
 

NÍVEL DE ENSINO ELEMENTAR (ALFABETIZADO) 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (AUKR E), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(XIPROTIKRÊ), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (TUREDJAN), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(KOKOKUEDJA), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PIOKROTIKÕ) e AUXI LIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(NGOMENHTI) 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  
10 10 10 

 
MOTORISTA 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemátic a Conhecimentos Gerais  Prática  

10 10 10 10 SIM 
 
OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  

10 10 10 10 SIM 
 
OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 
Conhecimentos Específicos  Língu a Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  

10 10 10 10 SIM 
 
OPERADOR DE MOTOSSERRA 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  
10 10 10 SIM 

 
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conh ecimentos Gerais  Prática  

10 10 10 10 SIM 
 
OPERADOR DE TRATOR (ESTEIRA PNEU) 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  

10 10 10 10 SIM 
 
PEDREIRO 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  
10 10 10 SIM 

 

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
ELETRICISTA 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  
10 10 10 SIM 

 
ENCANADOR 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  
10 10 10 SIM 

 
MONITOR ESCOLAR 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
 



 

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
Conhecimentos  Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
ALMOXARIFE 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemáti ca Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gera is 

10 10 10 10 
 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA  
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
FISCAL DE SANEAMENTO 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 
Conhecimentos Esp ecíficos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
MOTORISTA SOCORRISTA 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  

10 10 10 10 SIM 
 
MUSICISTA (TÉCNICO EM MÚSICA) 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
TÉCNICO CADISTA 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecime ntos Gerais  

10 10 10 10 
 
 



 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA / URGÊNCIA / EMERGÊNCIA 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 

TÉCNICO DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 
Conhecimentos Específicos  Língua P ortuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhec imentos Gerais  

10 10 10 10 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
 
ASSISTENTE SOCIAL 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
BIOMÉDICO  

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
ENFERMEIRO 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
ENGENHEIRO CIVIL 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
FISIOTERAPEUTA 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Conhecimentos Gerais em Veterinária  
20 10 10 

 
NUTRICIONISTA 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 



 

 
ODONTÓLOGO (CIRURGIÃO DENTISTA) 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
ODONTÓLOGO ENDODONTISTA 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
PEDAGOGO 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 
PROFESSOR I (ENSINO BÁSICO DO 1º AO 5º ANO), PROFESSOR I (ENSINO  BÁSICO DO 1º AO 5º ANO) 
(AUKRE), PROFESSOR I (ENSINO BÁSICO DO 1º AO 5º ANO) (XIPROT IKRÊ), PROFESSOR I (ENSINO BÁSICO 
DO 1º AO 5º ANO) (TUREDJAN), PROFESSOR I (ENSINO BÁSICO DO  1º AO 5º ANO) (KOKOKUEDJA), 
PROFESSOR I (ENSINO BÁSICO DO 1º AO 5º ANO) (PIOKROTIKÕ) e PROFESSOR I (ENSINO BÁSICO DO 1º AO 
5º ANO) (NGOMENHTI) 
Conhecimentos Espe cíficos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Educacionais  

10 10 10 10 
 
PROFESSOR I (ENSINO BÁSICO DO 1º AO 5º ANO) (EDUCAÇÃO ESPECIAL)  
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Educacionais  

10 10 10 10 
 
PROFESSOR II – CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 
PROFESSOR II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 
PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 
PROFESSOR II – GEOGRAFIA 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 
PROFESSOR II – HISTÓRIA 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 
PROFESSOR II – LÍNGUA INGLESA 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 
PROFESSOR II – LÍNGUA PORTUGUESA  

Conhecimentos Específicos  Conhecimentos Básicos de 
Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 
 
PROFESSOR II – MATEMÁTICA 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos 
Básicos de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 



 

 
PSICÓLOGO 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE TRANSPORTE MULTIMODAL 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
TOPÓGRAFO (ENGENHEIRO AGRIMENSOR) 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
5.1     - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média. 
 
 

6.   DOS TÍTULOS 

 
6.1   - Serão considerados os seguintes Títulos: 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

Doutorado 20 (vinte) pontos - máximo um título 
Mestrado 15 (quinze) pontos - máximo um título 
Pós-Graduação latu sensu 10 (dez) pontos - máximo um título 

 
6.1.1 - O candidato que se inscrever para mais de um cargo deverá entregar os títulos em envelopes separados, não 

sendo considerados em hipótese alguma os títulos apresentados para cargo diferente daquele descrito no 
envelope. 
 

6.2     - Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo assinatura e 
identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão do curso. 
 

6.3     - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “20 (vinte) pontos”. 
 

6.4     - Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para classificação final. 
 

6.5     - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação”  e não de “aprovação”.  
 

6.6     - Os candidatos deverão apresentar na data das provas , até 30 (trinta minutos) após o encerramento das 
mesmas , em salas especialmente designadas , cópia reprográfica autenticada de eventuais títulos que 
possuam, conforme item 6.1 do presente Edital. Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer 
forma, fora do dia e horário acima determinados e estes deverão ser apresentados e entregues em envelope 
identificado com nome, cargo e número de inscrição do candidato,  conforme modelo abaixo, que após 
conferência será fechado, emitindo-se comprovante de recebimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7     - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser 
autenticadas ou acompanhadas do original, para serem autenticadas pelo receptor e vistadas pelo candidato. 
 

6.8     - Não haverá segunda chamada para entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 
candidato que não os apresentou no dia e horário determinados. 



 

 
6.9     - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados se o 

candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 
 

6.10   - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 365 dias corridos, contado da data da 
divulgação oficial do resultado final do Concurso. 
 

6.11  - Quando o título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos para o cargo, o outro deverá ser também 
apresentado, sob pena de ser considerado como pré-requisito e não como título.  

 

 

7.   DAS NORMAS 

 
7.1     - LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas escritas serão realizadas no dia 30 de abril de 2011 , nos horários 

descritos abaixo, em locais a serem divulgados através de Edital próprio que será afixado no local de costume 
da Prefeitura, através de jornal e através do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) 
dias. As provas práticas  serão realizadas no dia 01 de maio de 2011 , em locais e horários a serem a serem 
informados durante a realização das provas escritas. 

 

8h  14h 
Agente de Controle de Vetores  Agente de Vigilância Sanitária 
Agente Municipal de Trânsito  Assistente Social 
Almoxarife  Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Serviços Gerais  Auxiliar de Biblioteca 
Auxiliar de Serviços Gerais (Aukre)  Auxiliar de Consultório Odontológico 
Auxiliar de Serviços Gerais (Xiprotikrê)  Auxiliar de Secretaria Escolar 
Auxiliar de Serviços Gerais (Turedjan)  Biomédico 
Auxiliar de Serviços Gerais (Kokokuedja)  Enfermeiro 
Auxiliar de Serviços Gerais (Piokrotikõ)  Engenheiro Civil 
Auxiliar de Serviços Gerais (Ngomenhti)  Farmacêutico Bioquímico 
Auxiliar de Topógrafo  Fiscal de Meio Ambiente 
Eletricista  Fisioterapeuta 
Encanador  Instrutor de Informática 
Engenheiro Ambiental  Médico Veterinário 
Fiscal de Saneamento  Nutricionista 
Fiscal de Tributos  Odontólogo (Cirurgião Dentista) 
Monitor Escolar  Operador de motosserra 
Motorista  Professor I (Ensino Básico do 1º ao 5º ano) 
Motorista Socorrista  Professor I (Ensino Básico do 1º ao 5º ano) (Aukre) 
Musicista (Técnico em Música)  Professor I (Ensino Básico do 1º ao 5º ano) (Xiprotikrê) 
Odontólogo Endodontista  Professor I (Ensino Básico do 1º ao 5º ano) (Turedjan) 

Operador de máquina motoniveladora  Professor I (Ensino Básico do 1º ao 5º ano) 
(Kokokuedja) 

Operador de máquina retroescavadeira  Professor I (Ensino Básico do 1º ao 5º ano) (Piokrotikõ) 

Operador de pá carregadeira  Professor I (Ensino Básico do 1º ao 5º ano) 
(Ngomenhti) 

Operador de trator (Esteira Pneu)  Professor II – Geografia 
Pedagogo  Professor II – Língua Inglesa 
Pedreiro  Professor II – Matemática 
Professor I (Ensino Básico do 1º ao 5º ano) 
(Educação Especial)  Psicólogo 

Professor II – Ciências Físicas e Biológicas  Técnico Cadista 
Professor II – Educação Artística  Técnico de Enfermagem 
Professor II – Educação Física  Técnico em Agropecuária 

Professor II – História  Técnico em Planejamento e Operação de Transporte 
Multimodal 

Professor II – Língua Portuguesa  Técnico em Radiologia 
Técnico de Enfermagem Socorrista / Urgência / 
Emergência  Topógrafo (Engenheiro Agrimensor) 

Técnico de Regulação de Transporte e Trânsito   
Técnico em Edificações   
Técnico em Laboratório   
Terapeuta Ocupacional   

 
7.1.1 -  Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e a 

Prefeitura poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma 
data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e através do site 
www.consesp.com.br. 
 



 

7.2     - Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim apenas informativo. 
 

7.3     - COMPORTAMENTO  -  As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão 
Examinadora do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas 
o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e 
restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas. 
 

7.4   - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
 

7.5   - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e os candidatos 
deverão comparecer, no mínimo 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, após o que 
os portões serão fechados não sendo permitido  a entrada de candidatos retardatários.  
 

7.6  - 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 também nos quadros de aviso da Prefeitura, 
devendo ainda manter atualizado seu endereço. 

 
 

8.  DAS MATÉRIAS 

 
8.1     - As matérias  constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as seguintes:  

 
NÍVEL DE ENSINO ELEMENTAR (ALFABETIZADO) 
Língua Portuguesa : Análise e interpretação de textos; Alfabeto; Formas comuns de tratamento; Plural e 
Singular; Aumentativo e Diminutivo; Feminino e Masculino; Ortografia; Tipos de frases: afirmativa, negativa, 
interrogativa e exclamativa; Substantivo; Adjetivo; Sinônimos e Antônimos; Significado das palavras; Letras 
maiúsculas/minúsculas. 
Matemática : As quatro operações; Noções de dúzia; Unidade, Dezena, Centena e Milhar; Arroba; problemas 
sobre peso, tempo, medidas de massa e área.  
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do município; História e 
Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – 
Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, 
televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última edição; Livros diversos sobre História, Geografia, 
Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
Conhecimentos Específicos :  
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (AUKRE), AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS (XIPROTIKRÊ), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (TUREDJAN), AUXIL IAR DE SERVIÇOS 
GERAIS (KOKOKUEDJA), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PIOKROTIKÕ)  e AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS (NGOMENHTI) A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 
Gerais  
 
MOTORISTA Legislação e Regras de Circulação:  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.  
PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR : Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a 
categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando 
e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo; Carregamento e descarregamento de 
materiais, inclusive com basculamento. 
 
OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA Legislação e Regras de Circulação:  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. PRÁTICA 
DE OPERAÇÃO VEICULAR : Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os 
instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de máquinas leves e 
pesadas motorizadas e não motorizadas. 
 
OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA Legislação e Regras de Circulação:  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. PRÁTICA 
DE OPERAÇÃO VEICULAR : Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os 
instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de máquinas leves e 
pesadas motorizadas e não motorizadas. 
 



 

OPERADOR DE MOTOSSERRA (PRÁTICA) Uso e operação; Manutenção básica; Montar o sabre e a 
corrente; Esticar a corrente; Controlar o esticamento; Freio da corrente; Abastecimento; Misturar combustível; 
Colocar combustível; Óleo lubrificante; Colocar óleo lubrificante para corrente; Freio da corrente; Dar a partida; 
Controlar a lubrificação da corrente; Durante o primeiro período de serviço; Cuidados durante o trabalho; 
Cuidados depois do trabalho; Limpar o filtro de ar; Cuidados com o sabre; Regular o carburador; Verificar a 
vela de ignição; Substituir o cordão de arranque e a mola de recuo; Controlar e substituir o pinhão da corrente; 
Montar e desmontar moto serras; Conhecimento de equipamentos de segurança. 
 
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA Legislação e Regras de Circulação:  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. PRÁTICA DE 
OPERAÇÃO VEICULAR : Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos 
do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de máquinas leves e pesadas 
motorizadas e não motorizadas. 
 
OPERADOR DE TRATOR (ESTEIRA PNEU) Legislação e Regras de Circulação:  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. PRÁTICA DE 
OPERAÇÃO VEICULAR : Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos 
do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de máquinas leves e pesadas 
motorizadas e não motorizadas. 
 
PEDREIRO (PRÁTICA) Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos da Função; Normas de segurança; 
Conhecimentos do sistema de metragem linear; Cubicagem; Conhecimentos dos materiais; Concretagem; 
Preparação de massas; Noções de assentamento de tijolos; reboco de parede. 
 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
Língua Portuguesa : Fonema; Sílaba; Ortografia; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, 
preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância 
nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; 
Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado); Análise e 
Interpretação de Textos.  
Matemática : Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 
(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras 
de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; 
Fração Algébrica; Geometria Plana.  
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do município; História e 
Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – 
Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, 
televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos 
Sociais e Meio Ambiente.   
Conhecimentos Específicos :  
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO Funções; Noções básicas da função; Procedimentos; 
Instrumental dentário; Esterilização; Formas de esterilização; Higiene – asseio; Funções do Auxiliar de 
Consultório Dentário; Instrumentais Odontológicos: características e finalidades de uso; Primeiros Socorros; 
Materiais Dentários: características, formas de apresentação, finalidades, técnicas de manipulação e métodos 
de uso; Equipamentos Odontológicos: características e finalidades; Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º 
a 17 da Constituição Federal); Lei 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde; Lei 8142/90 – Controle Social; Norma 
Operacional Básica – NOB SUS 01/96; Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS SUS 2002; Pacto 
pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais; Conhecimentos Básicos em Word for 
Windows e Excel – Uso do correio eletrônico e Internet. 
 
ELETRICISTA (PRÁTICA) Conhecimentos das ferramentas, equipamentos e utensílios empregados em 
eletricidade; Conhecimentos das normas de segurança; Conhecimento do material empregado; Qualidade do 
material; Isolantes; Cargas; Fases; Circuito; Prática da função; Regulagens com voltímetro, amperímetro, 
extratores, adaptadores; Serviços de Solda; Refletores; Antenas; Semáforos; Ligações elétricas provisórias e 
definitivas. 
 
ENCANADOR (PRÁTICA) Tipos de tubulação; Tipos de conexão; Materiais utilizados; Equipamentos 
utilizados; Ligações de água; Ligações de esgoto; Válvulas; Registros; Hidrômetros; Tipos de Poços e Bombas 
d’água; Noções de motor de bombas; Segurança dos equipamentos. 
 
MONITOR ESCOLAR Deveres e obrigação do inspetor de alunos; Disciplina e vigilância dos alunos; Hierarquia 
na escola; Controle e movimentação do aluno; Orientação aos alunos quanto às normas da Escola; Controle e 
movimento dos alunos nas imediações da Escola; Colaborar na instrução e divulgação de avisos; Observar e 
orientar os setores, sobre o comportamento dos alunos; Apoio aos professores; Colaboração nas atividades 
extraclasse; Primeiros socorros aos alunos; Outras tarefas auxiliares; Estatuto da Criança e do Adolescente; 



 

Telefones de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros; Noções básicas de 
computação: Conhecimento de teclado; Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; Word e 
Excel. 
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros 
Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O 
Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação 
gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: 
Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e 
Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – 
Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos 
Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – 
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 
CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão 
Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
Matemática : Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação 
de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e 
imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de 
expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; 
PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; 
Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, 
co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação 
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema 
de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do município; História e 
Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – 
Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, 
televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos 
Sociais e Meio Ambiente.   
Conhecimentos Específicos :  
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES DENGUE: Biologia e hábitos do vetor (Aedes Aegypti); Doença: 
definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de transmissão, períodos de incubação e 
transmissibilidade, diagnóstico e tratamento; Visita Domiciliar: abordagem, envolvimento do morador, 
orientações; Atividades de Vigilância Entomológica: controle do vetor – pesquisa em pontos estratégicos, 
pesquisa em imóveis especiais, pesquisa de armadilhas, bloqueio de criadouros, bloqueio de nebulização, 
avaliação de densidade larvária; Controle Mecânico: mutirão de limpeza, arrastão de limpeza, uso de produtos 
alternativos; Controle Químico: grupos de inseticidas utilizados, classificação toxicológica, cuidados básicos na 
aplicação, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual); Atividades Educativas: segurança no trabalho – 
prevenção de acidentes; LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA – L.V.A.:  Bilogia e hábitos do vetor 
(Lutzomya longipalpis – Mosquito Palha); Doença (no homem e no cão): definição, agente causador, modo de 
transmissão, períodos de incubação e de transmissibilidade, diagnóstico e tratamento; Reservatórios; Medidas 
Preventivas. 
 
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  Regulamentação Básica da Inspeção e Sistemas de Qualidade de 
Alimentos; Noções de abrangência da inspeção, classificação, funcionamento e higiene dos estabelecimentos; 
Noções de microbiologia; Ciência e tecnologia de alimentos; Boas Práticas de Fabricação (BPF); Procedimento 
Padrão de Higiene Operacional (PPHO); Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC); Noções 
de biologia, anatomia, fisiologia e patologias dos animais de abate (Bovinos, Suínos, Ovinos, Caprinos, Aves, 
Pescados, etc.); Noções sobre sistemas de criação de animais de abate; Noções de instalações e 
equipamentos; Código Sanitário de Ourilândia do Norte; Decreto 007 de 02/03/1998. 
 
AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
e alterações posteriores); Do Sistema Nacional de Trânsito; Das Normas Gerais de Circulação e Conduta; Dos 
Pedestres e Condutores de veículos não motorizados; Do Cidadão; Da Educação para o Trânsito; Da 
Sinalização de Trânsito; Da Engenharia de Tráfego, da Operação, da Fiscalização e do Policiamento Ostensivo 
de Trânsito; Dos Veículos; Da Segurança dos Veículos; Da Identificação do Veículo; Do Registro de Veículos; 
Do Licenciamento; Da Condução de Escolares; Da Habilitação; Das Infrações; Das Penalidades; Das Medidas 
Administrativas; Do Processo Administrativo; da Autuação; Do Julgamento das Autuações e Penalidades; Dos 
Crimes de Trânsito. 
 
ALMOXARIFE Controle integral; Controle de estoques; Estoques; Avaliação dos estoques; Funções principais 
de um controlador de estoques; Almoxarifados e Depósitos; Guarda de materiais e produtos; Entrada e saída 
de mercadorias e materiais; Armazenamento e rotação de estoque; Avaliação; Instalação do almoxarifado. 
Noções sobre segurança no trabalho; Noções de Ética; Respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade; Noções 
de Higiene; Noções de Postura; Noções de Lay-Out; Noções de Programa-5S; Organização do trabalho; 



 

Classificação de Material; Riscos em eletricidade; Riscos químicos; Química do fogo; Organização de 
estoques; Word, Excel, Paint, Windows, Linux, Corel Draw e Acrobat. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ata – Ofício – Memorando – Certidão – Atestado – Declaração – Curriculum 
Vitae – Procuração – Aviso – Comunicado – Circular – Requerimento – Portaria – Edital – Decreto – Carta 
Comercial – Organograma – Fluxograma – Recebimento e Remessa de Correspondência  Oficial – Impostos e 
Taxas – Siglas e Abreviaturas – Formas de Tratamento em correspondências oficiais – Tipos de 
Correspondência – Atendimento ao público –  Noções de Protocolo – Arquivo e as Técnicas de Arquivamento – 
Assiduidade – Disciplina na execução dos trabalhos – Relações Humanas no trabalho – Poderes Legislativo e 
Executivo Municipal – Leis Ordinárias e Complementares – Constituição Federal Art. 6º a 11 – Uso do correio 
eletrônico e Internet.; Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: Word e Excel, Paint, Windows, Linux, Corel 
Draw e Acrobat. 
 
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR I - ESCRITURAÇÃO ESCOLAR:  Matrícula; Freqüência; Histórico 
Escolar; Expedição de: Diplomas, Certificados de Conclusão de Séries e de Cursos; Preparação de 
Documentos para Registro no MEC; Preparar e Afixar: Quadros e Horário de Aula, Controle do Cumprimento 
de Carga Horária Anual e Termo de Visita; Manter Registros: Processo de Avaliação e Promoção, Dados 
Estatísticos e Informações Educacionais; Relatórios, Comunicados, Editais, atas e ofícios; Transferência; 
Adaptação; Intercomplementaridade; Grades Curriculares; Lei 9394/96.  II -  ADMINISTRAÇÃO  GERAL:  
Receber e Expedir Correspondência, Processos e Papéis em Geral; Registro e Controle de Frequência 
Pessoal Docente e Administrativo; Escala de Férias; Folha de Pagamento; Inventário da Escola.; Uso do 
correio eletrônico e Internet.; Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: Word e Excel, Paint, Windows, 
Linux, Corel Draw e Acrobat. 
 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO Generalidades:  Conceitos Fundamentais de topografia; Unidade de medidas; 
Escalas; Instrumental de topografia; Planimetria: Medição de ângulos; Uso de Teodolito nas medições 
angulares; Distâncias horizontais; Métodos de levantamento Planimétrico; Altimetria: Definições e referências; 
Instrumental, Níveis e miras; Tipos de Nivelamento; Perfil Longitudinal; Curvas de nível; Curvas em desnível; 
Métodos de levantamento Planialtimétrico; Topologia: Modelado topográfico; Formas de terreno; 
Representação do relevo orográfico. 
 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA Atendimento ao usuário: serviço de referência, orientação, pesquisas, 
recuperação do material no acervo; circulação: (empréstimos, reservas e devoluções); Armazenagem e 
manutenção de acervos; A biblioteca na sociedade da informação e a comunicação científica; Word, Excel, 
Paint, Windows, Linux, Corel Draw e Acrobat. 
 
FISCAL DE MEIO AMBIENTE Constituição Federal – Art. 23, 24, 170 e 225; Código Penal – Art. 312 a 327, 
162 a 164; Lei Complementar nº 996/06; Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257/02; Lei Federal nº 6.938/81; Lei 
Federal nº 9.605/98; Lei Federal nº 9.985/00; Lei Federal nº 11.232/05; Lei Federal nº 11.284/06; Agenda 21; 
Resoluções CONAMA nº 04/85, 01/86, 11/87, 02/96, 237/97, 257/99, 258/99, 263/99, 264/00, 267/00, 273/00, 
302/02, 303/02 e 307/02; Resolução SMA 42/94. 
 
FISCAL DE SANEAMENTO Sistemas de água e esgoto: princípios básicos; Identificação e uso de ferramentas 
para hidráulica, eletricidade e mecânica; Redes Hidráulicas, componentes, inspeção, manutenção e reparos; 
Bombas Hidráulicas; Inspeção, fiscalização e tarifação; Conhecimento da capacidade de hidrômetros; 
Identificação de problemas técnicos e mecânicos com hidrômetros; aferição de hidrômetros; Tipos de 
tubulação; Tipos de conexão; Materiais utilizados; Equipamentos utilizados; Válvulas; Registros; Tipos de 
bombas d’água; Problemas técnicos e mecânicos dos hidrômetros; A aferição; A vazão.  
 
FISCAL DE TRIBUTOS  Impostos; Taxas; Emolumentos; Contribuição de melhoria; Lei 8.666; Código Tributário 
Nacional; Tributos na Constituição Federal; Legislação Tributária Municipal; Direito de Empresa – artigos 966 a 
1195 do Código Civil; Poder de polícia; Procedimentos de início e término de fiscalização, auto de infração; 
Direito de Defesa; Lei de Execução Fiscal, Prescrição e Decadência do crédito tributário; Word, Excel, Paint, 
Windows, Linux, Corel Draw e Acrobat. 
 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA Arquitetura de computadores; Conhecimentos de instalação, configuração e 
manutenção de hardware de equipamentos do tipo IBM-PC, incluindo seus periféricos; Obtenção e instalação 
de drivers de dispositivos; Conhecimentos sobre configuração, uso e administração de sistemas operacionais 
Windows XP e 7, Open; Instalação e organização de programas: direitos e licenças de programas; Manutenção 
de arquivos; Programas antivírus; Políticas de backup; Conhecimentos gerais sobre bancos de dados 
relacionais e linguagens SQL e PL/SQL; Conhecimentos sobre redes de computadores, equipamentos e 
dispositivos de rede; Internet: conceitos de sites, navegação, correio eletrônico e protocolos;  Aplicativos Word, 
Excel, Power Point internet, instalação e manutenção de rede 
 
MOTORISTA SOCORRISTA Legislação e Regras de Circulação:  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. PRÁTICA DE DIREÇÃO 
VEICULAR : Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; 
Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros 



 

disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo; Carregamento e descarregamento de materiais, 
inclusive com basculamento. 
 
MUSICISTA (TÉCNICO EM MÚSICA) Notas musicais; Tom e semitom; Valores musicais positivos e negativos; 
Clave; Sincope; Classificação numérica dos intervalos; Escalas maiores e sustenido; Compassos simples; 
Compassos compostos; Escala cromática; - Ordem dos sustenidos  - Ordem dos Bemóis - Demais alterações; 
Tons vizinhos de Ré maior; Graus modais e tonais; Escalas com tetracóides; Acorde de 7ª; -  Forte  Piano -  
Adlibitun - Smorzando - Sforzando - Sotto - Ritornello; Vozes masculinas; Vozes femininas; Quartetos. 
 
TÉCNICO CADISTA Desenho Técnico; Probabilidade e Estatística; 2 D  - Comandos Básicos; Auto Cad 3D - 
Comandos Básicos; Utilização correta dos instrumentos e materiais de desenho; Dimensões e cálculo de 
áreas; Escalas de desenho; Desenho geométrico; Cálculos trigonométricos, geométricos e aritméticos; 
Conhecimentos básicos das normas técnicas para desenho técnico; Desenho de tabelas, diagramas, 
esquemas, mapas topográficos; Projeto Arquitetônico, Projeto Topográfico; Desenho e projetos de 
canalizações, drenagens, redes de água pluvial, muro de arrimo, projeto elétrico. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na 
unidade; sinais vitais; movimentação e transporte de paciente; higiene corporal; posições e restrições de 
movimentos; coleta de material para exames; controle hídrico; dietas básicas e especiais; administração de 
medicamentos; cateterismo vesical masculino e feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; curativo; 
enfermagem em clínica médica; enfermagem em clínica cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem 
pediátrica; ética profissional; lei que regulamenta o exercício da profissão; socorros de urgência; vacinação; 
aleitamento materno; doenças infecciosas e parasitárias.  
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA / URGÊNCIA / EMERGÊNCIA Técnicas básicas de 
enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na unidade; sinais vitais; movimentação e transporte de 
paciente; higiene corporal; posições e restrições de movimentos; coleta de material para exames; controle 
hídrico; dietas básicas e especiais; administração de medicamentos; cateterismo vesical masculino e feminino; 
lavagem gástrica; sondagem gástrica; curativo; enfermagem em clínica médica; enfermagem em clínica 
cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem pediátrica; ética profissional; lei que regulamenta o exercício da 
profissão; socorros de urgência; vacinação; aleitamento materno; doenças infecciosas e parasitárias.  
 
TÉCNICO DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997 e alterações posteriores); Do Sistema Nacional de Trânsito; Das Normas Gerais de 
Circulação e Conduta; Dos Pedestres e Condutores de veículos não motorizados; Do Cidadão; Da Educação 
para o Trânsito; Da Sinalização de Trânsito; Da Engenharia de Tráfego, da Operação, da Fiscalização e do 
Policiamento Ostensivo de Trânsito; Dos Veículos; Da Segurança dos Veículos; Da Identificação do Veículo; 
Do Registro de Veículos; Do Licenciamento; Da Condução de Escolares; Da Habilitação; Das Infrações; Das 
Penalidades; Das Medidas Administrativas; Do Processo Administrativo; da Autuação; Do Julgamento das 
Autuações e Penalidades; Dos Crimes de Trânsito. 
 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA Pragas e doenças das culturas, milho, feijão, citrus, banana e arroz; Calagem 
adubação; Cultivo de:, milho, arroz, maracujá, feijão, açaí precoce, cupuaçu, cacau; Produção animal, frangos 
de corte, poedeira; Bovinocultura de corte e leite; Formação e manejo de pastagem: Fenação e Ensilagem; 
Produção, preparo e conservação de sementes e mudas; Conceitos de sementes e mudas; Características das 
sementes; Produção de sementes genéticas, básicas e certificadas; Análise do solo; Topografia; 
Conhecimentos básicos sobre máquinas e implementos agrícolas; Princípios de irrigação e adubação; 
Defensivos agrícolas; Empresa rural. Novas tecnologias de cultivos de bananas, abacaxi, melão e milho; 
Vegetal: erradicação do Cancro Cítrico; Medidas preventivas contra o Bicudo e outras formas de doenças; 
Técnicas de Hortaliças, doenças e manejo; Doenças bovinas, caninas, ovinas; Tecnologias da pecuária; 
Campanhas de vacinações; Ações preventivas de doenças infecto-contagiosas; Piscicultura: Tipos de 
piscicultura; instalação, equipamentos e Maquinários; Qualidade da água; Análise da água; Abastecimento; 
Topografia; Criação; Reprodução; Alimentação; Despesca; Aspectos Econômicos, Comerciais e Gerenciais. 
 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES Tramo de viga; Teste de Slump; Contra – Flecha; Concretos - Traços em 
Volume; Aceleradores e Redutores; Escoramento de laje maciça; Sarrafos e Ripas; Cotas de piso; Noções 
Básicas de topografia, aparelhos topográficos; Medidas de ângulo e métodos de levantamento; Introdução aos 
tipos de aglomerantes; Agregados, argamassas e concreto; Construção Civil: Projetos de edificações: 
instalações prediais; Planejamento e controle da obra; Canteiro de obras; Locação da obra; Alvenarias de tijolo 
cerâmico; Esquadrias Revestimentos; Coberturas; Impermeabilizações; Pintura; Orçamentos; Terraplenagem, 
drenagem, arruamento e pavimentação; fundações superficiais e profundas; Normas ABNT; Noções de 
desenho e meio eletrônico (AUTOCAD); Matemática aplicada; Desenho Técnico; Desenho Arquitetônico; 
Desenho de instalações hidráulicas; Conhecimentos Básicos em Word for Windows e Excel – Uso do correio 
eletrônico e Internet. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO Principais aparelhos de laboratório; Microscopia – noções gerais; Noções 
Básicas de Meios de Cultura e Reagentes; Esterilização e desinfecção; Métodos de coloração e bacteriologia; 
Morfologia bacteriana; Métodos de pesagem, balança de precisão analítica; Noções básicas de microscopia 
óptica-microscópio; Vidraçaria e outros materiais de laboratório, reconhecimento, preparo e utilização; Noções 
de centrifugação – centralizadores; Filtração; Equilíbrios ácido-básico: noções de Ph; Volumetria – preparo de 



 

soluções reagentes e outros meios usados em laboratório; Banho Maria, Estufas-Espectrofotômetro; Uso de 
água em laboratório – Filtração – Destilação – Desmineralização – Destilador – Deionizador; Teorias das 
Diluições – aplicações práticas; Registro de resultados dos trabalhos e relatórios; Noções básicas sobre tipo 
sangüíneo; Noções básicas sobre componentes do sangue; Noções gerais sobre as principais técnicas 
laboratoriais utilizadas em bioquímica do sangue; Urinálise; Noções sobre a biossegurança  em laboratório; 
Noções gerais sobre as principais técnicas laboratoriais utilizadas em micro e parasitas.  
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA História dos Raios X; Os aparelhos de Raios X; Os filmes de Raios X; Princípio 
físicos da radiação; Formação do Raios X e da imagem radiográfica; Documentação da imagem radiográfica; 
Qualidade da imagem radiográfica; Meios de proteção radiográfica; Principais efeitos danosos da radiação; 
Anatomia radiográfica básica; Posição anatômica; Planos e linhas; Ossos e cartilagens; Técnicas radiográficas; 
Exames contrastados; Mamografia; A tomografia - aplicações; A ultra-sonografia - aplicações; Exames 
radiológicos - aplicações; Qualificação do Técnico em Radiologia; Lei Federal 7.394  de 29/10/1985 que regula 
o exercício da profissão de Técnico em Radiologia; Decreto Federal 92.790 de 17/06/1986  que   regulamenta a 
Lei 7.394 de 29/10/1985; Resolução nº 21 de 29/05/1988 do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.  
 
NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros 
Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O 
Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação 
gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: 
Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e 
Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – 
Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos 
Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – 
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 
CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão 
Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
Matemática : Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação 
de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e 
imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de 
expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; 
PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; 
Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, 
co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação 
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema 
de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do município; História e 
Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – 
Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, 
televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos 
Sociais e Meio Ambiente.   
Conhecimentos Básicos de Informática:  Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); 
Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio 
eletrônico (Outlook). 
Conhecimentos Educacionais:  Constituição da República Federativa do Brasil - 1988: Capítulo III - Seção I - 
Da Educação - Artigos 205 a 214; Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei nº 
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Título I - Das Disposições Preliminares; Título II - Dos Direitos 
Fundamentais - Capítulos I a V, Título III - Da Prevenção; Livro II (Parte Especial) Título I ao Título V. 
Conhecimentos Específicos:   
ASSISTENTE SOCIAL Sugestões Bibliográficas : IAMAMOTO, Marilda Villela/ CARVALHO, Raul de – 
Relações Sociais e Serviço Social no Brasil; NETO, José Paulo – Capitalismo Monopolista e Serviço Social – 
Ed. Cortez; IAMAMOTO, Marilda Villela – Serviço Social na Contemporaneidade - Trabalho e Formação 
Profissional; MAGALHÃES, Selma Marques – Avaliação e Linguagem - Relatórios, Laudos e Pareceres; 
ACOSTA, Ana Rojas/ VITALE, Maria Amália Faller – Família - Redes, Laços e Políticas Públicas; IAMAMOTO, 
Marilda Villela – Seviço Social em Tempo de Capital Fetiche; VASCONCELOS, Ana Maria de – Prática do 
Serviço Social, A – Cotidiano, Formação e Alternativas na Área da Saúde; BRAGA, Lea/ CABRAL, Maria do 
Socorro Reis – Serviço Social na Previdência; PEREIRA, Potyara – Política Social temas e questões; 
GUERRA, Iolanda D. – Instrumentalidade do Serviço Social – 6ª edição; BARROSO, Maria Lúcia – Ética – 
Fundamentos sócio-históricos; BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho – Economia Solidária como Política 
Pública, uma tendência de geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil; COUTO, Berenice Rojas – 
Direito Social e Assistência Social na sociedade brasileira: uma equação possível?; BISNETO, José Augusto – 
Serviço Social e Saúde Mental, uma análise institucional da prática; PONTES, Reinaldo Nobre – Mediação e 
Serviço Social; Revista Serviço Social e Sociedade nº 56 – Assistência Social e Sociedade Civil – Ed. Cortez; 
Revista Serviço Social e Sociedade nº 57 – Temas Contemporâneos – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e 
Sociedade nº 63 – O enfrentamento da pobreza em questão – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade 



 

nº 71 – Especial Família – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 86 – Espaço Público e Direitos 
Sociais – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 93 – Trabalho e Trabalhadores – Ed. Cortez; 
Revista Serviço Social e Sociedade nº 95 – Especial “Serviço Social: Memória e História” – Ed. Cortez; Revista 
Serviço Social e Sociedade nº 96 – Memória do Serviço Social. Políticas Públicas – Ed. Cortez; Revista Serviço 
Social e Sociedade nº 97 – Serviço Social, História e Trabalho – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e 
Sociedade nº 98 – Mundialização do Capital e Serviço Social – Ed. Cortez; PEIXOTO, Clarice 
Ehlers/CLAVAIROLLE, Francoise – Envelhecimento, políticas sociais e novas tecnologias – Rio de Janeiro: 
editora FGV, 2005; Lei nº 8.069 de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 8.742/93 – Lei 
Orgânica da Assistência Social; NOB / SUAS; NOB-RH / SUAS; Lei nº 7.853 – Dispõe sobre o apoio a pessoa 
portadora de deficiência; Código de Ética Profissional; Lei nº 8.662/93 – Regulamenta a Profissão de 
Assistente Social; Constituição Federal (Os Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, 
Da Previdência Social, Da Assistência Social, Da Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, 
do Adolescente e do Idoso); Lei nº 9.394 de 20/07/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Lei nº 10.741 
de 01/10/2003 – Estatuto do Idoso; Decreto nº 6.214 de 26/09/2007 – Regulamenta o Benefício da Prestação 
Continuada; Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes; Lei nº 8.080 de 19/09/1990 – Lei 
Orgânica da saúde; NOB/SUS; Serviço Social & Sociedade – Crise Social – Trabalho e Mediações 
Profissionais – Editora Cortez – Outubro/Dezembro – nº 104 (especial). 
 
BIOMÉDICO BIOQUÍMICA:- Dosagens bioquímicas e dosagens enzimáticas. QUÍMICA:- Controle de 
qualidade e análise estatística; Sistemas analíticos e aplicações; Automação na química clínica; Carboidratos, 
lipídios, proteínas e aminoácidos; Enzimologia clínica; Água, eletrólitos e equilíbrio acidobásico; O rim e a 
urinálise; O trato gastrointestinal: fígado e sistema biliar; Patologia clínica geral; O sistema endócrino; 
Toxicologia elementar; MICROBIOLOGIA:- Microbiologia aplicada: alguns conceitos básicos, técnicos e 
métodos; Alguns aspectos de bacteriologia acadêmica e sua aplicação prática; Bacteriologia sistemática: Os 
cocos gram-positivos e gram-negativos; As enterobacteriaceae; Outros bastonetes gram-negativos aeróbicos e 
microaerofílicos; Bacilos aeróbicos gram-positivos, micobactérias e treponema pallidum; Bactérias anaeróbias 
obrigatórias; Coleta e exame de amostras para a investigação microbiológica; Suscetibilidade antimicrobial e 
epidemiologia hospitalar; Micologia; Enfermidades micoplasmáticas, clamidiais, rickettsiais e virais; 
Parasitologia; Imunologia e sorologia; IMUNOEMATOLOGIA:- Princípios de imunoematologia; Prática de 
imunoematologia; HEMATOLOGIA:- Princípios de hematologia; Prática de hematologia; Hemostasia: princípios 
e prática; HISTOTECNOLOGIA:-  Processamento dos tecidos para histotecnologia; Procedimentos de 
coloração em histotecnologia.  
 
ENFERMEIRO Enfermagem Geral:  Técnicas Básicas – SSVV, higienização, administração de medicamentos, 
preparação para exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética 
Profissional/Legislação:  Comportamento Social e de Trabalho, sigilo profissional, direitos e deveres do 
Enfermeiro, Código de Ética do Profissional Enfermeiro. Enfermagem em Saúde Pública:  Programas de 
Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, 
doenças de notificação compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar:  
Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material, esterilização e desinfecção, 
infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência:  PCR, choque, hemorragias, ferimentos, afogamento, 
sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, crise 
convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, politraumatismo. 
Pediatria:  Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, alimentação, 
patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em Enfermagem. 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL Leis da conservação da massa e da energia; A energia e o meio ambiente; Ciclos 
biogeoquímicos; Ecossistemas; A dinâmica das populações; Política de Meio Ambiente; Direito ambiental e 
legislação de meio ambiente; Responsabilidade civil, administrativa e penal em matéria ambiental; Áreas 
especialmente protegidas; Licenciamento ambiental: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental (EIAIRIMA); Aspectos técnicos e jurídicos de temas como certificação ambiental e poluição em suas 
diversas formas e meios; Gestão e uso de recursos hídricos; Noções de hidrologia, qualidade da água, 
poluição hídrica e tecnologias de tratamento dos efluentes; Princípios de Economia Ambiental; Biossegurança; 
Desenvolvimento Sustentável; Noções de geologia, conservação de solos; Conservação, manejo e uso dos 
recursos naturais renováveis; Degradação e poluição ambiental; Manejo e tratamento de resíduos; Diversidade 
biológica; Agricultura sustentável; Caça, pesca e extrativismo vegetal; Geografia física e humana; Zoneamento 
ecológico-econômico; Educação ambiental. 
 
ENGENHEIRO CIVIL Desenho Técnico; Topografia; Probabilidade e Estatística; Resistência dos Materiais; 
Estática das Estruturas; Materiais de Construção Civil; Estrutura Metálica e de Madeira; Arquitetura e 
Urbanismo; Geologia; Transporte; Estradas; Hidrologia; Estruturas de Concreto Armado; Mecânica dos solos; 
Concreto Protendido; Fundações; Saneamento Básico; Pontes; Projeto e Construções de Edifícios; Hidrovias e 
Portos; Instalações Hidráulicas e Sanitárias; Instalações Elétricas; Auto Cad. 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO FARMACOLOGIA: Farmacocinética – Absorção, distribuição e Eliminação 
das Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; 
Classificação dos medicamentos; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção 
Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos;Intervenção Farmacêutica e otimização da 
farmacoterapia; Aspectos de biossegurança em farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; 
Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia baseada em evidências. SELEÇÃO DE 



 

MEDICAMENTOS: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias 
farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e 
Terapêutica. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL: Controle de Psicotrópicos, 
entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Portaria 344/98;Medicamentos de referência, 
similares e genéricos. FARMACOTÉCNICA E TECNOLOGIA FARMACÊUTICA: Manipulação de Fórmulas 
Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos 
Estéreis: Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções 
Parenterais e Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, 
Destilação e Esterilização. CONTROLE DE QUALIDADE: Controle de Qualidade de Matérias-primas e 
Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de 
Qualidade em Farmácia Hospitalar. ÉTICA PROFISSIONAL: Legislação Sanitária aplicada à Farmácia. A 
organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da profissão farmacêutica no Brasil e no mundo. 
Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos. História da Saúde Pública no Brasil. 
O SUS. EPIDEMIOLOGIA: Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos Epidemiológicos. 
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde. Noções de controle de infecção hospitalar. LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS: Administração de Farmácia dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de 
medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos.; Boas práticas de armazenamento e estocagem de 
medicamentos;Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle  e 
planejamento de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, Ponto de 
Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição  e Dispensação de 
Medicamentos.  
 
FISIOTERAPEUTA Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia; Cinesioterapia; 
Fisioterapia aplicada à Neurologia - Infantil – Adulto; Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia; 
Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia; Fisioterapia aplicada à Pneumologia. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO Conhecimentos Gerais em Veterinária : Epidemiologia; Medicina Social e 
Preventiva; Código de Ética; Código de Processo Ético; Saúde Pública; Atualidades sobre Saúde Pública; 
Atualidades sobre Medicina Veterinária. Conhecimentos Específicos : I  -  Extensão  Rural -    1. Projetos de 
extensão rural; elementos essenciais  2. Noções de comunicação rural  3. Noções de educação de adultos  4. 
Metodologia II -  Produção Animal     1. Bovinocultura de corte  2. Bovinocultura leiteira 3. Formação e manejo 
de pastagens: fenação e silagem   4. Técnicas   básicas   e auxiliares para aumentar a eficiência econômica 
das explorações animais 5. Manejo de rebanhos, reprodução animal e inseminação artificial III - Defesa 
Sanitária Animal - 1. Epidemiologia 2. Imunologia   3. Esterilização e desinfecção  4. Etiopatogenia, 
diagnóstico, tratamento, prevenção, controle e erradicação das principais enfermidades 5. Infecto-contagiosas  
e  parasitárias,  das  espécies  bovinas,  bubalina,  eqüina,  suína,  ovina,  caprinos  e avicultura IV - Inspeção 
Sanitária de Produtos de Origem Animal em Matadouro: Noções gerais sobre inspeção anti-mortem, post-
mortem e destinação e aproveitamento das carcaças, resíduos e subprodutos.  
 
NUTRICIONISTA Nutrição  Normal:  Conceito de alimentação e nutrição.  Pirâmide Alimentar e seus grupos de 
alimentos. Leis de alimentação. Cálculo das necessidades calóricas basais e adicionais para adulto normal. 
Cálculo de dietas normais. Nutrientes: definição, propriedades, função, digestão, absorção, metabolismo, 
fontes alimentares. Particularização da dieta normal para os diferentes grupos etários: alimentação do lactente 
(0 a 1 ano), do infante (1 a 2 anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 
a 18 anos). Dietoterapia:  Princípios básicos.  Planejamento, avaliação e modificações da dieta normal e 
padronizações hospitalares. Nutrição Materno-Infantil:  Particularização da dieta normal por estado fisiológico 
da gestante e da nutriz. Conceito geral de saúde materno-infantil: gestação, lactação, recém-nascido e 
aleitamento materno. Técnica  Dietética:  Condições sanitárias, composição e classificação dos alimentos; 
seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; compras, métodos e 
procedimentos de recepção e estocagem movimentação e controle de gêneros. Métodos e técnicas de 
higienização dos alimentos, da área física, equipamentos e utensílios. Elaboração de cardápios a nível 
institucional. Nutrição  em saúde pública:  Educação alimentar e nutricional. Municipalização da merenda 
escolar, Programas educativos - fatores determinantes do estado e avaliação nutricional de uma população e 
carências nutricionais. Segurança Alimentar. Noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição 
proteico-calórica. Microbiologia de alimentos:  Toxinfecções alimentares; controle sanitário de alimentos; 
APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. Legislação: (Portaria CVS 6/99, RDC Nº 216, RDC 
Nº 275) e Código de Ética do Nutricionista. 
 
ODONTÓLOGO (CIRURGIÃO DENTISTA) Odontopediatria; Dentística; Cirurgia e Traumatologia; Odonto 
Social e Preventiva; Ortodontia; Preventiva; Farmacologia; Periodontia; Endodontia; Prótese; Radiologia; 
Semiologia; Saúde Coletiva; Atualidades sobre Saúde Pública; Atualidades sobre Odontologia Geral; 
Atualidades sobre intervenção odontológica à gestante e ao idoso. 
  
ODONTÓLOGO ENDODONTISTA Introdução ao Estudo da Endodontia; Anatomia dentária e das cavidades 
pulpares; Histologia, patologia, histopatologia e fisiologia pulpar e periapical; Alterações pulpares; 
Neurofisiologia da dor e síndromes dolorosas que simulam odontalgia; Diagnóstico, prognóstico e plano de 
tratamento; Radiologia em Endodontia; Microbiologia endodôntica; Aparelhos, instrumental e esterilização em 
Endodontia; Tratamento conservador da polpa; Preparo biomecânico e obturação dos canais radiculares; 
Medicação de uso endodôntico; Insucessos e retratamentos; Traumatismos dentários; Apicogênese e 



 

apicificação; Reparo tecidual após tratamento endodôntico; Cirurgia paraendodôntica; Urgências em 
Endodontia; Terapia endodôntica de dentes uni e multi-radiculares; Ultrassom na Endodontia; Substâncias 
químicas auxiliares do tratamento endodôntico. 
 
PEDAGOGO O compromisso social e ético do professor; As concepções de infância, de família e de 
sociedade: o processo de socialização; As tendências pedagógicas no Brasil e a didática; O caráter educativo e 
intelectual pelo aluno; Currículo e Projeto Político-pedagógico; O Planejamento Pedagógico numa perspectiva 
de transformação social; A escola pública e sua função social; Construtivismo; A psicogênese da alfabetização; 
A construção do conhecimento matemático e a atuação do professor de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental; A elaboração do Universo pela criança: as noções de tempo, espaço, objeto e casualidade; O 
jogo na construção do conhecimento pela criança; O raciocínio infantil: o pensamento racional e pensamento 
criador; A integração das áreas de conhecimento com os aspectos do desenvolvimento psico-social da criança; 
A avaliação e aprendizagem; A orientação pedagógica, a formação continuada do professor e a integração - 
teoria e prática; As teorias da educação e o problema da marginalidade; A alfabetização, concepções de 
linguagem e escrita; Transdisciplinaridade: por uma racionalidade transversal; Violência e Educação; 
Sociedade do conhecimento enquanto sociedade aprendente; Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; Estatuto 
da Criança e do Adolescente; Parâmetros Curriculares Nacionais. REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA: Avaliação 
– Mito e Desafio – Jussara Hoffmann - Editora Mediação; Psicologia na Educação – Cláudia Davis e outros; 
Raízes e Asas – MEC; Uma Escola para o Povo – Maria Tereza Nidelcoff; Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil (Vol. 1, 2 e 3); Parâmetros Curriculares Nacionais (Vol. 1 a 10) – MEC; Estatuto da Criança e 
do Adolescente; Inclusão (Construindo uma Sociedade para todos) – Romeu Kazumi Sassaki – Editora W.V.A. 
– Rio de Janeiro – RJ; Escola e Democracia – Dermeval Saviani – Editora Autores Associados; Construtivismo 
– De Piaget e Emília Ferreiro – Editora Ática; Aprendendo a Aprender – Elisabeth Polity – Editora Saraiva; A 
criança e o número – Constance kamii; Pensamento e Linguagem – L. S. Vygotsky – Editora Martins Fontes 
Ltda. – São Paulo – SP; Planejamento – Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico – 
Celso dos Santos Vasconcelos; A Formação Social da Mente – L. S. Vygotsky – Editora Martins Fontes Ltda – 
São Paulo – SP; Seis Estudos de Psicologia – Jean Piaget; Reflexão sobre a alfabetização – Emília Ferreiro – 
Editora Cortez – São Paulo – SP; A criança na fase inicial da escrita – a alfabetização como processo – Ana L. 
B. Smolka – Editora Cortez; Teorias Psicogenéticas em discussão – Yves de La Taille, E. Dantas, M. Koll – 
Summus Editorial Ltda – São Paulo – SP; Reencantar a Educação rumo à sociedade aprendente – Hugo 
Assmann – Editora Vozes Ltda; A Sociedade Global – Octávio Ianni – Distribuidora de serviços de Imprensa 
S.A. – Rio de Janeiro – RJ; Repensando a Didática – Antonia Osina Lopes e outros – Papirus editora; Novas 
Competências para Ensinar – Philippe Perrenoud – Artmed Editora S.A. – Porto Alegre – RS; O Construtivismo 
na sala de aula – César Coll e outros – Editora Ática; Planejamento Participativo na Escola – Ângelo Dalmás – 
Editora Vozes; Lei Federal nº 9.394/96.  
 
PROFESSOR I (ENSINO BÁSICO DO 1º AO 5º ANO), PROFESSOR I (ENSINO  BÁSICO DO 1º AO 5º ANO) 
(AUKRE), PROFESSOR I (ENSINO BÁSICO DO 1º AO 5º ANO) (XIPROTI KRÊ), PROFESSOR I (ENSINO 
BÁSICO DO 1º AO 5º ANO) (TUREDJAN), PROFESSOR I (ENSINO BÁ SICO DO 1º AO 5º ANO) 
(KOKOKUEDJA), PROFESSOR I (ENSINO BÁSICO DO 1º AO 5º ANO)  (PIOKROTIKÕ) e PROFESSOR I 
(ENSINO BÁSICO DO 1º AO 5º ANO) (NGOMENHTI) 
Referências Bibliográficas : Uma Nova Metodologia de Educação Pré-Escolar – Orly Zucatto Mantovani de 
Assis – Editora Artes Médicas; Piaget para a educação pré-escolar – Constance Kamii Rheta Devries – Editora 
Artes Médicas; A criança e o número – Constance Kamii – Editora Papirus; Avaliação Mediadora – Jussara 
Hoffmann – Editora Mediação; Atividades na Pré-Escola - Idalina Ladeira Ferreira; Sarah P. Souza Caldas, 
Editora Saraiva; Pré-Escola: Uma Nova Fronteira Educacional - Paulo Nathanael Pereira de Souza, Editora – 
Livraria Pioneira São Paulo; Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas Fundação para o livro Escolar; 
Prática Psicomotora na Pré-Escola - Vera Miranda Gomes, Editora Ática; Pré Escola, tempo de educar - Maria 
Lucia Thiessen, Ana Rosa Beal, Editora Ática; A Psicologia da Criança – Jean Piaget e B. Inhelder – Editora 
Bertrand Brasil S.A. – Rio de Janeiro – RJ; Plano Escolar – caminho para a autonomia – Akiko Oyafuso e Eny 
Maia – Esxtra Publishing Comf. Ltda; Por que Planejar? Como Planejar? – Maximiliano Menegolla e Ilza 
Martins Sant’Anna – Editora Vozes; Piaget. Vygotsky. Wallon – teorias Psicogenéticas em discussão – Yves De 
La Taille – Summus Editorial Ltda; Avaliação na Pré-escola – Jussara Hoffmann – Editora Mediação; O 
Educador e a Moralidade Infantil – Uma visão construtivista – Telma Pileggi Vinha – Mercado de Letras 
Edições e Livraria Ltda – Campinas – SP; Jogos em Grupo na Educação Infantil – Constance Kamii e outros; 
Conversando sobre Educação em Valores Humanos – Marilu Martinelli – Editora Peirópolis; Revisitando a Pré-
escola – Regina Leite Garcia – Editora Cortez; Pensamento Pedagógico Brasileiro – Moacir Gadotti; 
Aprendizagem da Linguagem Escrita – Liliana Tolchinsky Landsmann; Piaget – O diálogo com a criança e o 
desenvolvimento do raciocínio – Maria da Glória Seber. Psicologia na Educação – Davis, Claudia – Editora 
Cortez; Uma Escola para o povo – Nidelcoff, Maria Tereza – Editora Brasiliense; Temas Transversais e 
Educação – Maria Dolors Busquets e outros – Editora Ática; A importância do ato de Ler – Paulo Freire – 
Editora Cortez; Reflexões sobre alfabetização – Emília Ferreiro – Editora Cortez; Ensino: as abordagens do 
processo – Maria da Graça N. Mizukami; A formação social da mente – L. Vygotsky – Editora Martins Fontes – 
SP; Educação como prática da Liberdade – Paulo Freire – Editora Paz e Terra S/A; Construtivismo de Piaget a 
Emília Ferreiro – Maria da Graça Azenha – Editora Ática; Diagnóstico e tratamento dos Problemas de 
Aprendizagem – Sara Paín – Editora Artes Médicas Sul Ltda – Porto Alegre – RS; Violência e Educação – 
Regis de Morais – Papirus Editora - (Cap. 1, 2, 3 e 4); Aprendizagem Escolar e Construção do Conhecimento – 
César Coll Salvador – Editora Artes Médicas Sul Ltda – Porto Alegre – RS; Pensamento e Linguagem – L. S. 
Vygotsky – Livraria Martins Fontes Editora Ltda – São Paulo – SP; Escola – leitura e produção de textos – Ana 
Maria Kaufman e Maria Elena Rodríguez – Editora Artes Médicas Sul Ltda – Porto Alegre – RS; Os sete 



 

saberes necessários à Educação do Futuro – Edgar Morin – Editora Cortez – São Paulo – SP; A Organização 
do Currículo por projetos de trabalho – Fernando Hernandez Montserrat Ventura – Editora Artes Médicas - 
(Cap. 5, 6 e 7); Repensando a Didática – Antonia Osima Lopes, Ilma Passos Alencastro Veiga e outros – 
Papirus Editora; A criança na fase inicial da escrita – a alfabetização como processo discursivo – Ana Luiza 
Bustamante Smolka – Editora Cortez. Legislação : Referencial Curricular Nacional; Parâmetros Curriculares 
Nacionais – Vol. 1 a 10; Lei nº 8069 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Federal 9394/96 – Lei de 
diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 
PROFESSOR I (ENSINO BÁSICO DO 1º AO 5º ANO) (EDUCAÇÃO ESPECIA L) AZENHA, Maria da Graça. 
Construtivismo – De Piaget a Emilia Ferreiro. 7 ed. São Paulo: Editora Ática, 2000; CARVALHO, Rosita 
Edler.  Educação Inclusiva com os pingos nos “is”.  Porto Alegre: Editora Mediação, 2004; CARVALHO, 
Rosita Edler.  A nova LDB e a Educação Especial. 4 ed – revisada e atualizada. Rio de Janeiro: WVA, 2007; 
FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga, PANTOJA, Luísa de Marillac P., MANTOAN, Maria Teresa Eglér. 
Atendimento Educacional Especializado – Aspectos Lega is e Orientação Pedagógica. São Paulo: 
MEC/SEESP, 2007; FERREIRA, Maria Elisa Caputo, GUIMARÃES, Marly. Educação Inclusiva. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2003; MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Ser ou estar: eis a questão – explicando o déficit 
intelectual. Rio de Janeiro: WVA, 2004; MANTOAN, M. T. E. A integração de pessoas com deficiência: 
contribuições para uma reflexão sobre o tema.  São Paulo, Memnon: editora SENAC, 1997; MAZZOTTA, 
Marcos. Educação Escolar – comum ou especial? São Paulo: Pioneira, 1987; MAZZOTTA, Marcos. 
Educação Especial no Brasil – História e políticas pú blicas. São Paulo: Cortez, 1996; PAULA, Ana Rita de. 
A hora e a vez da família em uma sociedade inclusiv a. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Especial, 2007; SCHIRMER, Carolina R., BROWNING, Nádia, BERSCH, Rita, MACHADO, 
Rosângela. Atendimento Educacional Especializado – Deficiência F ísica. São Paulo: MEC/SEESP, 2007; 
BRASIL, Ministério da Educação. SKLIAR, Carlos (org.). A Surdez: um olhar sobre as diferenças. 3 ed. Porto 
Alegre: Editora Mediação, 2005; SÁ, Elizabet Dias de, CAMPOS, Izilda Maria de, SILVA, Myriam Beatriz 
Campolina. Atendimento Educacional Especializado – Deficiência Vi sual. Brasília: MEC/SEESP, 2007. 
Diretrizes nacionais para a educação especial na ed ucação básica. MEC/SEESP, 2001; Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional: Capítulo V (Da Educação Especial); Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Adaptações Curriculares; Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
PROFESSOR II – CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS Ecologia:  populações comunidades e ecossistemas; 
energia nos ecossistemas; cadeias e teias alimentares; pirâmides ecológicas; relações ecológicas, ciclos dos 
nutrientes; formações fitogeográficas do Brasil. Seres vivos:  classificação dos seres vivos; evolução; principais 
grupos de animais e plantas, sua classificação, morfologia e fisiologia; características gerais dos reinos fungi; 
protista e monera; Citologia e genética:  Tipos de células; estrutura da célula; membrana plasmática; 
citoplasma e organelas celulares; o núcleo celular e o material genético; herança mendeliana; grupos 
sangüíneos; Mecânica:  grandezas físicas, MRU (movimento retilíneo uniforme) e MRUV (movimento retilíneo 
uniformemente variado); forças; peso, massa e gravidade; pressão; astronomia. Óptica, ondulatória e 
termologia:  a luz; lentes e espelhos; refração e reflexão; o som, propagação do som; características das 
ondas sonoras; calor e temperatura; transferência de calor; isolantes térmicos; dilatação dos corpos; 
Eletricidade e magnetismo:  cargas elétricas; eletrização dos corpos; tensão, corrente, potencia e 
resistividade elétrica; circuitos elétricos; associação de resistores; imãs e bobinas. Química:  matéria; 
conservação da matéria; fenômenos físicos e fenômenos químicos; substância pura e mistura; substâncias 
simples e compostas; teorias atômicas; tabela periódica; elementos químicos; isótopos, isóbaros e isótonos; 
reações químicas; funções inorgânicas; Ensino de ciências:  porque ensinar ciências?; construtivismo e ensino 
de ciências; modelo de mudança conceitual; historia e filosofia da ciência; temas transversais; relações ciência-
tecnologia-sociedade-ambiente (CTSA). Parâmetros curriculares Nacionais: Terceiro e quarto  ciclos do 
ensino fundamental: Temas Transversais.  
 
PROFESSOR II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da 
Arte Arquitetônica; A Educação Musical na Escola; O Teatro; O Jogo dramático teatral na escola; Harmonia de 
cores; Geometria; Projeções Geométricas; Elementos básicos das composições artísticas (coreografias, 
teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas gramáticas articuladoras; O Ensino da Educação Artística no 
Ensino Fundamental: a metodologia do ensino da arte; o desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas 
artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser humano; 
as diferentes linguagens artísticas e a educação; Parâmetros Curriculares Nacionais - Vol. Arte. 
 
PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento; 
Nutrição e atividade física; Socorros de urgência aplicados à Educação Física; Educação Física no currículo da 
Educação Básica: significados e possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na 
escola; Educação Física escolar e cidadania; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação 
Física Escolar; Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; 
Crescimento e desenvolvimento motor; Concepções de Educação e Escola; Ética no trabalho docente; 
Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando; Desenvolvimento das 
capacidades inerentes ao rendimento esportivo; Abordagens da educação física escolar; Motricidade humana; 
Biodinâmica da atividade humana; Atividade física e qualidade de vida; Histórico da educação física no Brasil; 
Condicionamento físico e performance humana; Esportes, lutas e danças – histórico e regras; Anatomia 
Humana; Parâmetros Curriculares Nacionais - Vol. Educação Física. 
 
PROFESSOR II – GEOGRAFIA Os aspectos físicos do território brasileiro, seu aproveitamento econômico e o 



 

meio ambiente; A industrialização do Brasil e os desequilíbrios ambientais; A produção do espaço geográfico 
brasileiro, suas desigualdades e regionalização; A dinâmica populacional e urbanização brasileira; O contexto 
econômico e a cultura do estado; A nova ordem mundial e a globalização; As transformações no leste europeu; 
Os grandes blocos internacionais de poder e suas áreas de influências; A produção do espaço nos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos; Os desafios da conservação ambiental: as interações entre sociedade e 
natureza; O ensino da Geografia no Ensino Fundamental e Médio; Geografia do Brasil: Geografia Física - A 
população brasileira - Agricultura e a pecuária - O extrativismo mineral e as fontes de energia - As atividades 
industriais; Geografia Geral: Geografia Física e Humana Geral - Geografia econômica - Os blocos econômicos 
e suas áreas de influências - O bloco norte-americano -Tratado de Livre Comércio - NAFTA - O bloco europeu - 
A comunidade européia - CEE - A bacia do Pacífico - O Japão e os Tigres Asiáticos; Geografia Política: 
Reunificação das Alemanhas - Desmembramento da Rússia e Iugoslávia; Parâmetros Curriculares Nacionais 
para Educação Fundamental (Geografia).  
 
PROFESSOR II – HISTÓRIA Brasil Colonial: Pacto Colonial: Empresa açucareira, Mineração; Brasil 
Independente: 1º Reinado, 2º Reinado, Regência; Brasil Republicano: Queda do Império – República da 
Espada - Encilhamento (Rui Barbosa) - Revolução de 30 Estado Novo – Governos Militares; Oriente Antigo: 
Egito - Mesopotâmia - Palestina - Pérsia; Antigüidade Clássica:  Grécia e Roma; Feudalismo; Renascimento 
Cultural; Reformas religiosas; Revolução Industrial; Revolução Francesa; Independência dos Estados Unidos e 
América Latina; Fazer e construir a História; A América encontrada pelos europeus; Colonização: Dominação, 
submissão e resistência; A crise do Sistema  Colonial; O Brasil constituindo-se em Estado; O Brasil parece ser 
o café e o café não é o Brasil; Anos 20 / As tensões sociais transformadas em conflitos; O Brasil 
contemporâneo: O movimento da História – permanência e mudanças; Estados Nacionais, Imperialismo e 
Revoluções; Industrialização e urbanização; A cidade e o campo; Parâmetros Curriculares Nacionais para 
Educação Fundamental (História). 
 
PROFESSOR II – LÍNGUA INGLESA Texto - Reading and Comprehension; General Vocabulary;  Grammar; 
Greetings; Wh – questions (What?, Who?, Where?, etc.); How much / many?; Possessive Adjectives and 
Pronouns; Personal Pronouns; Objective Pronouns; Reflexive Pronouns; Demonstrative Pronouns; Indefinite / 
Definite Pronouns; Interrogative Pronouns; Relative Pronouns; Verb Tenses; Regular and Irregular Verbs; 
Affirmative / Negative / Interrogative Forms; Simple Present Tense; Simple Past  Tense; Simple Future; Present 
/ Past Continuous; Present / Past Perfect Tenses; Conditional; going to – Future; Modal Auxiliary Verbs; 
Genitive Case; Degree of Adjectives; Saying Time; Prepositions; Plural of nouns; Adverbs; Numerals; 
Quantitatives; Verb  to be – Present tense;  Articles; Colors; Fruit; Vegetables; Family relationship; Animals; 
Party; Occupations; Transportation Means; Toys; School Materials; Same & Different; Parts of the body; Parts 
of the house; Meals; If Clauses (1st Conditional – 2nd Conditional – 3rd Conditional); Passive and Active Voice; 
Used To x Be Used To; Reported Speech (direct and indirect speech); Opposites; Synonyms. 
 
PROFESSOR II – LÍNGUA PORTUGUESA FONÉTICA E FONOLOGIA: Fonema e Sílaba; Ortografia; 
Acentuação. MORFOLOGIA: Estrutura das Palavras; Formação das Palavras; Classificação e Flexão das 
Palavras; Classe de Palavras. SINTAXE: Frase, Oração, Período; Termos Essenciais da Oração; Termos 
Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Período; Sinais de Pontuação; As Palavras “Que” e 
“Se”; Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Crase; Problemas Gerais da 
Língua Culta; Significação das Palavras. ESTILÍSTICA: Figuras de Linguagem. REDAÇÃO: Tipos de 
Composição: Descrição, Narração, Dissertação; Tipos de Discurso; Análise e Interpretação de Textos; As 
qualidades e defeitos de um texto. LITERATURA: Literatura Brasileira. Parâmetros Curriculares Nacionais para 
o Ensino Fundamental (Língua Portuguesa). 
 
PROFESSOR II – MATEMÁTICA 1. ARITMÉTICA E CONJUNTOS: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, 
racionais, irracionais e reais); operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio 
multiplicativo. Proporcionalidade. 2. ÁLGEBRA: Equações de 1º e 2º graus; funções elementares, suas 
representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; 
progressões aritméticas e geométricas; polinômios; números complexos; matrizes, sistemas lineares e 
aplicações na informática; fundamentos de matemática financeira. 3. ESPAÇO E FORMA: Geometria plana, 
plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica. 4. TRATAMENTO DE DADOS: 
Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e interpretação de informações 
expressas em gráficos e tabelas; Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Matemática). 
 
PSICÓLOGO Sugestões Bibliográficas:  BRAZELTON, T. Berry [et al] - 3 a 6 anos – Momentos Decisivos do 
Desenvolvimento Infantil – Artmed; MASSIMI, Mariana - História da Psicologia Brasileira da Época Colonial até 
1934; SKINNER, B.F. - Sobre o Behaviorismo; RAPPAPORT, Clara Regina -Temas Básicos de Psicologia; 
AMIRALIAN, Maria Lúcia T.M. - Psicologia do Excepcional - Volume 8; ZAHAR,Jorge - Freud e o Inconsciente 
– 18ª edição; ANDREY, Alberto A. Andery [et al] - Psicologia Social – O Homem em Movimento - Editora 
Brasiliense; CORDIOLI, Aristides Volpato (org) - Psicoterapias – Abordagens Atuais – Artmed; OLIVEIRA, 
Gislene de Campos - Psicomotricidade – Educação e Reeducação num Enfoque Psicopedagógico; SANTOS, 
Eduardo Ferreira - Psicoterapia Breve/ Abordagens Sistematizada de Situações de Crise - Ed. Àgora; 
GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães / GRUBITS, Sonia (orgs.) - Série Saúde Mental e Trabalho – 
Volumes 1, 2 e 3; KAMII, Constance / DEVRIES, Rheta - Piaget para a educação pré-escolar – Artmed; 
VYGOTSKY, L.S. - A Formação Social da Mente - Ed. Martins Fontes; PAIN, Sara - Diagnóstico e Tratamento 
dos Problemas de Aprendizagem – Artmed; RAPPORT, Clara Regina [et al] - Psicologia do Desenvolvimento - 
A Idade Pré-Escolar - Vol.3 - Ed.Pedagógica e Universitária Ltda.; RANGE, Bernard – Psicoterapia 



 

Comportamental e Cognitiva de Transtornos Psiquiátricos - Editorial Psy, 1998; SCHULTZ, Duane P.; 
SCHULTZ, Sydney Ellen - História da Psicologia Moderna - 8ª edição – Thomson Pioneira, 2005; 
STERNBERG, Robert J. - Psicologia Cognitiva - Artmed – 4ª Ed.; BASTOS, Antonio Virgílio Bittencourt; 
BORGES, Andrade, Jairo Eduardo; ZANELLI, José Carlos - Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil – 
Artmed; Psicologia do Medo – como lidar com temores, fobias, angústias e pânicos; HOLMES, David S. - 
Psicologia dos Transtornos Mentais – Artmed; FORGHIERI, Yolanda Cintrao - Psicologia Fenomenológica - 
Thomson Pioneira; JUNG, Carl Gustav - O Desenvolvimento da Personalidade – Ed. Vozes; SOBOLO, Lis 
Andréa Pereira (autor) - Violência Psicológica no Trabalho e Assédio Moral; SILVEIRA FILHO, Dartiu Xavier da 
(autor) - Drogas: uma compreensão psicodinâmica das farmacodependencias; WERLANG, Blanca Susana 
Guevara (org.) / AMARAL, Anna Elisa de Villemor (org) -Atualizações em métodos projetivos para avaliação 
psicológica; HALL, Calvin Springer; LINDZEY, Gardner; CAMPBELL, John B. - Teorias da Personalidade – 
Artmed; SIMÕES, Edda Augusta Quirino - Psicologia da Percepção II – Temas Básicos de Psicologia - Vol. 10 
– EPU; SERRA, Ana Maria (org. da tradução brasileira) - Fronteiras da Terapia Cognitiva; SILVA, Laura 
Belluzzo de Campos (autor) - Doença Mental Psicose Loucura: representações e práticas da equipe 
multiprofissional de um hospital; GRANDESSO, Marilene A. / BARRETO, Miriam Rivalta (organizadoras) – 
Terapia Comunitária – Tecendo Redes para a Transformação Social – Saúde, Educação e Políticas Públicas – 
Casa do Psicólogo; Psicologia e Direitos Humanos: desafios contemporâneos – Conselho Federal de 
Psicologia (autor); ADRADOS, Isabel (autora) - A Intuição do Psicólogo – Técnicas de abordagem com uso do 
Rorschach; GINGER, Serge - Gestalt – Uma terapia do contato – Summus; CUNHA, Jurema Alcides - 
Psicodiagnóstico – 5ª- edição – Artmed; SHINE, Sidney - Avaliação Psicológica e Lei: Adoção, Vitimização, 
Separação Conjugal, Danos Psíquicos e Outros Temas - Casa do Psicólogo; KNOBEL, Elias - Psicologia e 
Humanização – Assistência aos pacientes graves – Atheneu Editora; PEIXOTO, Clarice Ehlers - 
Envelhecimento, Políticas Sociais e novas tecnologias – FGV; CHEMAMA, Roland / VANDERMERSCH, 
Bernard - Dicionário de Psicanálise – Unisinos; YALOM, Irvin D. & LESZCZ, Molyn - Psicoterapia de Grupo - 5ª 
edição – Artmed; GUICHARD, Jean / HUTEAU, Michel - Psicologia da Orientação –Instituto Piaget; PRIMI, 
Ricardo (org.)/ ALMEIDA, Leandro da Silva (org.)/ CANDEIAS, Adelina (org.)/ ROAZZI, Antonio (org.) - 
Inteligência definição e Medida na Confluência de Múltiplas Concepções; ABENHAIM, Evanir / MACHADO, 
Adriana Marcondes / V. NETO, Alfredo José de / [et al] - Psicologia e Direitos Humanos: Educação Inclusiva – 
Direitos Humanos na Escola - Casa do Psicólogo; Código de Ética do Psicólogo. 
 
TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE TRANSPORTE MULTIMODAL Código de Trânsito 
Brasileiro e Legislação Complementar em Vigor; Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I - 
Sinalização Vertical de Regulamentação - Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; Manual Brasileiro de 
Sinalização de Trânsito – Volume II – Sinalização Vertical de Advertência - Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN; Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV – Sinalização Horizontal – Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN.  
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL Psiquiatria; Reabilitação Física; A Pré-Escola - Área Educacional; Coordenação 
Motora; Geriatria ou Gereontologia; Deficiência Mental; Oficina de Produção protegida. 
 
TOPÓGRAFO (ENGENHEIRO AGRIMENSOR) Generalidades:  Conceitos Fundamentais de topografia; 
Unidade de medidas; Escalas; Instrumental de topografia; Planimetria: Medição de ângulos; Uso de Teodolito 
nas medições angulares; Distâncias horizontais; Métodos de levantamento Planimétrico; Altimetria: Definições 
e referências; Instrumental, Níveis e miras; Tipos de Nivelamento; Perfil Longitudinal; Curvas de nível; Curvas 
em desnível; Métodos de levantamento Planialtimétrico; Topologia: Modelado topográfico; Formas de terreno; 
Representação do relevo orográfico. 

 
 

9.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
9.1    - Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes: 

 
 a -   idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 

dando-se preferência ao de idade mais elevada. 
 

 b -   maior idade. 
 

9.1.1  - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 
através de sorteio. 
 

9.1.2  - O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número 
de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da 
Loteria Federal do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes 
critérios: 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente; 

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 
 
 



 

10.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 
10.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 

classificatório. 
 

10.1.1 - A nota da prova objetiva será obtida com aplicação da fórmula abaixo: 

xNAP
TQP
100

NPO =   

 

 ONDE: 
 

 NPO  =  Nota da prova objetiva  
 

 TQP  =  Total de questões da prova  
 

 NAP  =  Número de acertos na prova  
 

10.1.2 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 
pontos. 
 

10.1.3 - O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Concurso Público. 

 
 

11.  DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
11.1 -  A prova prática tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e a Agilidade através de avaliação do 

desenvolvimento de tarefas propostas dentro das atribuições inerentes ao cargo. 
 

11.1.1 A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e 
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 
 

11.1.2 A Agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, 
sendo estas  extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital. 
 

11.1.3 A prova prática  será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 
"Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de “0” 
(zero) a “50” (cinquenta) pontos.  
 

11.1.4 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova prática 
 
 

12.  DO RESULTADO FINAL 

 
12.1  - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final será a nota 

obtida com o número de pontos auferidos na prova, acrescido da soma dos títulos, se houver. 
 

12.2  - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e prática, a nota final será a média aritmética 
obtida com a soma das notas nas provas objetivas e práticas, acrescido da soma dos títulos, se houver, cuja 
fórmula é a seguinte: 

2
NPPNPO

NF
+=  

 ONDE: 
 

 NF = Nota Final  
 

 NPO  =  Nota na Prova Objetiva  
 

 NPP  =  Nota na Prova Prática  
 

 

13.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
13.1  - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 

Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
 

13.2  - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados 



 

posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
 

13.3  - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
 

13.4  - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de 3 (três) anos de transição, serão aceitas 
como corretas as duas normas ortográficas. 
 

13.5   - Caberá recurso à CONSESP – Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data da divulgação oficial do resultado de classificação em jornal, excluído-se o dia da 
publicação para efeito de contagem do prazo, mediante requerimento a ser protocolado no setor competente 
da Prefeitura, que deverá conter o nome do candidato, RG, número de inscrição, cargo para o qual se 
inscreveu e as razões recursais, inclusive sobre a necessidade de vista do gabarito e caderno de provas. 
 

13.6   - Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via eletrônica, devendo ser digitado ou 
datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de questões 
da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível. 
 

13.7   - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 
Comissão examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não 
cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo. 
 

13.8   - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as Folhas de 
Respostas serão digitalizadas, podendo após serem incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia 
de segurança, pelo prazo de cinco anos. 
 

13.9  - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, 
após o resultado final. 
 

13.10  - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 
 

13.11  - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão 
chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração.  
 

13.11.1- Os candidatos aprovados serão convocados por intermédio de Edital específico que será afixado no local de 
costume da Prefeitura e divulgado através de jornal, no qual constarão os prazos a apresentarem os 
documentos exigidos no presente Edital, para o ato de nomeação e posse. 
 

13.11.2- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde físico e mental  
através de médicos e psicólogos especialmente indicados e designados pela Prefeitura Municipal, e  
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 
 
 

13.12 - Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses 
de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 
 

13.13  - Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CONSESP – 
Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 
1595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se 
verificado posteriormente à homologação o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabível. 
 

13.13.1- Não obstante as penalidades cabíveis, a Comissão Organizadora do certame, poderá, a qualquer tempo, 
anular a inscrição, a prova ou a admissão do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou 
irregularidades na prova. 
 

13.14  - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura e CONSESP – 
Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., através de Comissão Organizadora especialmente 
constituída pelo Decreto Municipal nº 019  de 11 de março de 2011. 
 

13.15  - A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de 
cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
 

13.16 - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 



 

 
13.17  - Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.  

 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE  E CUMPRA-SE. 
 

Ourilândia do Norte - PR, 14 de março de 2011 
 
 

ROMILDO VELOSO E SILVA 
Prefeito 

 
 

ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES Elaborar e manter atualizados os croquis da zona de trabalho; Realizar a 
visita 100% dos domicílios de acordo com a periodicidade indicada pelo supervisor; Realizar atividades em terrenos 
baldios de acordo com a necessidade de controle de vetor; Realizar cada visita como um momento único e singular, 
evitando a simples repetição de conselhos e informação; Abordar os moradores de forma cortes e solicitando o 
acompanhamento destes durante o transcorrer da visita; Dar oportunidade aos moradores para perguntas, 
questionamentos e para a solicitação de esclarecimento, considerando importante toda a forma de expressão e opinião; 
Conhecer a situação social e econômica da população da zona onde atua; Saber ouvir e observar para identificar 
prioridade e manter um relacionamento de confiança mutua com o morador, evitando sua presença e omitir ordens; 
Informar em todas as oportunidades sobre o método e procedimento do trabalho, especialmente por ocasião de 
colocação de armadilhas esclarecendo o porque e a finalidade do procedimento e informação ao morador o que é 
esperado em termos de participação; Buscar junto ao morador a explicação para a ocorrência de recusas e tentar 
supera-las o direito de escolha do cidadão: se necessário solicitar a ajuda do supervisor; Identificar junto ao morador, os 
criadouros e orientar a eliminação dos mesmos, explicando de forma clara a relação entre riadouros, água parada, 
mosquito e doença; Trocar idéias com o morador sobre condições que favorecem a presença de criadouros, levando a 
considerar a possibilidade de adoecer e as perdas que esta situação acarreta para a família; Verificar junto com o 
morador, as possibilidades de eliminação corretado lixo e armazenamento de água no domicilio, solicitando a ajuda do 
supervisor quando a solução extrapola o domicilio; Valorizar e estimular práticas positivas do morador, no tocante a 
eliminação de criadouros, ao armazenamento correto de água e ao destino de lixo, dejetos e águas servidas; Registrar 
os dados da visita domiciliar nos formulários próprios; Executar as atividades de controle de vetor conforme normas 
técnicas; Levantamento de índice; Tratamento; Pesquisas em pontos estratégicos; Pesquisas em armadilhas; 
Delimitação de focos; Pesquisa vetorial especial; Nebulização; Manejar equipamentos de aspersão de inseticida, 
conforme normas técnicas; Utilizando inseticidas, adotando procedimentos corretos de manipulação e dosagem; Utilizar 
equipamentos de proteção, de acordo com as normas de segurança do trabalho; Submeter-se a exames 
periodicamente para controle de possíveis agravos com as normas de trabalho; Submeter-se a exames periodicamente 
para controle de possíveis agravos decorrentes do trabalho, inclusive a colinesterase; Zelar pela guarda e conservação 
dos equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  Colher amostras necessárias as análises de controle ou fiscal, lavrando os 
respectivos termos de apreensão; Proceder visitas e ou inspeções de rotina e vistorias para apuração de infrações e a 
lavratura dos respectivos termos; Verificar o cumprimento das condições de saúde e higiene pessoal exigidas para 
exercício das atividades de interesse para a saúde;Verificar a procedência e as condições dos produtos quando 
expostos à venda; Proceder a imediata inutilização da unidade de produto cuja adulteração ou deterioração seja 
flagrante, e a apreensão e interdição do restante do lote ou partida, para análise fiscal; Lavrar os autos de infração para 
início do processo administrativo; Outras atribuições que visem o cumprimento do Código Sanitário de Ourilândia do 
Norte e do Decreto n.º 007 de 02 de março de 1998; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO  Cumprir a legislação de trânsito, no âmbito da Divisão de Trânsito e Transportes 
Públicos, da Secretaria de Obras, Viação, Transportes, Urbanismo e Terras Patrimoniais, no município de OURILÂNDIA 
DO NORTE; Executar, mediante prévio planejamento da Unidade competente, operações de trânsito, objetivando a 
fiscalização do cumprimento das normas de trânsito; Lavrar auto de infração, mediante declaração com preciso relatório 
do fato e suas circunstâncias; Aplicar as medidas administrativas previstas em lei, em decorrência de infração em tese; 
Realizar a fiscalização ostensiva do trânsito com a execução de ações relacionadas à segurança dos usuários das vias 
urbanas; Interferir sobre o uso regular da via, com medidas de segurança, tais como controlar, desviar, limitar ou 
interromper o fluxo de veículos sempre em função de acidente automobilístico, se fizer necessário, ou quando o 
interesse público assim o determinar; Tratar com respeito e urbanidade os usuários das vias públicas, procedendo à 
abordagem com os cuidados e técnica devidos; Cooperar e manter o espírito de solidariedade com os companheiros de 
trabalho;Proceder, pública e particularmente, de forma que dignifique a função pública; Levar o conhecimento da 
autoridade superior procedimentos ou ordem que julgar irregulares na execução das atribuições do cargo; Zelar pela 
livre circulação de veículos e pedestres na vias urbanas do município de OURILÂNDIA DO NORTE, representado ao 
chefe imediato sobre defeitos ou falta de sinalização, ou ainda imperfeições na via coloquem em risco os seus usuários. 
Exercer sobre as vias urbanas do município de OURILÂNDIA DO NORTE os poderes de polícia administrativa de 



 

trânsito, cumprindo e fazendo cumprir o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e demais normas pertinentes; Participar de 
campanhas educativas de trânsito; Elaborar relatório circunstanciado sobre operações que lhe forem incumbidas, 
apresentando ao seu chefe imediato; Apresentar-se ao serviço trajando uniforme específico; Vistoriar, Fiscalizar e 
autuar qualquer projeto de pólo atrativo de trânsito (pólo gerador de tráfego), exigindo que de seu projeto constem às 
vagas de estacionamento e sejam indicadas as adequadas vias de acesso - Art. 93, do CTB e leis municipais 
complementares; Retirar e, na impossibilidade, sinalizar, qualquer objeto que seja obstáculo à livre circulação e 
segurança de veículos e pedestres: Art. 94;  Aplicar auto de infração, transformar em multa e arrecadar (cobrança 
prevista no inciso IX do Art. 24) o valor entre 50 e 300 UFIR dos infratores do Art. 95- § 3° do Art. 95;  Aplicar multa diária 
na base de 50 % do vencimento ou salário devido ao funcionário responsável pela inobservância dos artigos 93 e 94, 
enquanto permanecer a irregularidade-§ 4° do Art. 95 ; Fiscalizar o peso dos veículos que transitarem pelas vias 
terrestres, conforme limites estabelecidos pelo CONTRAN, assim como a lotação de passageiros e peso bruto total 
conforme limites informados pelo fabricante do veículo: Art. 99 e 100; Executar outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
 
ALMOXARIFE  Organizar e/ou executar trabalhos de recebimento, estocagem, distribuição, registro, inventário de 
material, observando normas e orientações pertinentes; organizar o trabalho de recebimento, estocagem, distribuição, 
registro e inventário de mercadorias e matérias-primas compradas ou fabricadas, observando normas e instruções; 
manter o estoque em condições de atender as unidades, examinando periodicamente o volume de mercadorias e 
calculando as necessidades futuras, para reposição; controlar o recebimento de material comprado ou produzido, 
confrontando as especificações do material entregue com a nota do pedido; organizar o armazenamento de material e 
produto; zelar pela conservação do material estocado; efetuar o registro dos materiais em guarda no depósito e das 
atividades realizadas, lançando os dados em livro, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e a elaboração 
de inventários; fazer o arrolamento dos materiais estocados ou em movimento, verificando periodicamente os registros e 
outros dados pertinentes; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
ASSISTENTE SOCIAL  Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social; preparar programas 
de trabalho referentes ao Serviço Social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e coordenar os trabalhos nos 
casos de reabilitação profissional; encaminhar pacientes a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e a 
recuperação dos mesmos a assistindo os familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares 
e de suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudo ou encaminhamento; estudar os antecedentes da 
família, participar de estudo e diagnóstico dos casos e orientar os pais em grupo ou individualmente, sobre o tratamento 
adequado; supervisionar o Serviço Social através das agências; orientar nas seleções sócio-econômicos para a 
concessão de auxílios e ou amparo pelos serviços de assistência a velhice, a infância abandonada, a cegos etc;Prestar 
assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos 
direitos civis, políticos e sociais da coletividade; - Planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de 
Serviço Social; Fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a planejamento habitacional nas comunidades; 
Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; Executar 
outras tarefas  compatíveis com a natureza do cargo; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  Controlar a tramitação de processos; redigir minutas de correspondências; analisar 
correspondências e demais documentos recebidos; pesquisar dados; preencher formulários pertinentes às atividades da 
área de atuação; controlar o estoque de materiais do órgão; providenciar serviços de manutenção de móveis e 
equipamentos; orientar e prestar informações aos empregados e ao público; controlar os recebimentos de tributos, taxas 
e tarifas; emitir notas fiscais; preparar e encaminhar documentos; tirar cópias; digitalizar documentos; coordenar 
trabalho de logística; enviar documentos para o departamento contábil e fiscal; fazer e atender ligações telefônicas; 
elaborar e apresentar relatórios; elaborar documentos de menor complexidade (memorandos, requerimentos, ofícios, 
editais, portarias, etc); manter organizados os arquivos e cadastros; auxiliar no controle do departamento de recursos 
humanos; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO  Efetuar o controle da agenda de consultas; auxiliar o Cirurgião Dentista na 
instrumentação junto à cadeira operatória; executar a esterilização do material, auxiliar na preparação de materiais 
restauradores, utilizando equipamentos apropriados; realizar outros serviços profiláticos podendo, também realizar 
outros trabalhos preventivos sob a supervisão do Cirurgião Dentista; zelar pela guarda, manutenção e conservação dos 
equipamentos e demais instrumentos utilizados no trabalho; atender os pacientes, prestar-lhes informações, receber 
recados e encaminhá-los ao dentista; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR  Auxiliar nas atividades burocráticas da escola; fazer serviços de datilografia e 
digitação de documentos; redigir atas nas reuniões; preparar o registro de freqüência dos funcionários; efetuar o registro 
de notas dos alunos nas ficha individuais e boletins;  efetuar o controle de estoque de material; organizar e manter 
organizado arquivos da escola; receber, registrar, guardar os documentos dirigidos à unidade escolar ou dela 
emanados, relacionados à sua área de atuação; atender aos interessados, prestando-lhes informações nos assuntos 
relativos à sua área de atuação; acatar as orientações dos superiores e tratar com urbanidade e respeito os funcionários 
da unidade escolar e os usuários dos serviços educacionais; zelar pela economia do material e pela conservação do 
que for confiado a sua guarda ou utilização; executar outros encargos que lhe forem conferidos pelos seus superiores 
hierárquicos; participar do conselho de classe, quando for solicitado; desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de 
que for incumbido; Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde funcionam as 
unidades da Prefeitura; Executar serviços no protocolo, no recebimento e na expedição de documentos; executar 
eventuais mandados, fazer chá ou café assim como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; carregar e descarregar 
móveis e equipamentos em veículos; executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos conhecimentos 



 

e habilidades elementares; efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e industrial; varrer as vias e logradouros 
públicos; recolher o lixo de mercado público e feiras livres; executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção 
de entulhos, carregar e descarregar veículos de transporte de lixo; limpar terrenos, limpar e conservar galerias, esgotos 
e canais; incinerar lixo; efetuar demolição de construção irregulares e remover material e sobras de construções jogados 
em vias públicas; auxiliar na construção de andaimes, palanques e outras; executar tarefas braçais como: abrir valas, 
tapar buracos, capinar, roçar, quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, 
adubagem e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar argamassa e 
concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar limpeza e conservação em dependências 
escolares, controlar portarias de escolas ou secretarias, auxiliar leituras de hidrômetros;   auxiliar em todos os serviços 
que envolvem limpeza e preparação e distribuição de merenda; executar outras atividades compatíveis com as 
atribuições do cargo aqui não citadas e participar das reuniões, quando convocado; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (AUKR E), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(XIPROTIKRÊ), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (TUREDJAN), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(KOKOKUEDJA), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PIOKROTIKÕ) e AUXI LIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(NGOMENHTI)  Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde funcionam as 
unidades da Prefeitura; Executar serviços no protocolo, no recebimento e na expedição de documentos; executar 
eventuais mandados, fazer chá ou café assim como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; carregar e descarregar 
móveis e equipamentos em veículos; executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos conhecimentos 
e habilidades elementares; efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e industrial; varrer as vias e logradouros 
públicos; recolher o lixo de mercado público e feiras livres; executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção 
de entulhos, carregar e descarregar veículos de transporte de lixo; limpar terrenos, limpar e conservar galerias, esgotos 
e canais; incinerar lixo; efetuar demolição de construção irregulares e remover material e sobras de construções jogados 
em vias públicas; auxiliar na construção de andaimes, palanques e outras; executar tarefas braçais como: abrir valas, 
tapar buracos, capinar, roçar, quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, 
adubagem e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar argamassa e 
concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar limpeza e conservação em dependências 
escolares, controlar portarias de escolas ou secretarias, auxiliar leituras de hidrômetros;   auxiliar em todos os serviços 
que envolvem limpeza e preparação e distribuição de merenda; executar outras atividades compatíveis com as 
atribuições do cargo aqui não citadas e participar das reuniões, quando convocado; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
AUXILIAR DE TOPOGRAFO  Auxiliar em levantamentos topográficos; efetuar a colocação de estacas de demarcação e 
marcos de localização; abrir picadas em áreas destinadas para demarcação; efetuar medições sob orientação superior; 
trabalhos com trenas; locação de obras; leitura e interpretações de plantas topográficas; manuseio de aparelhos GPS e 
ESTAÇÃO TOTAL; executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo e/ou de acordo com as 
particularidades ou necessidades da Prefeitura; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA  Organizar documentos e informações; realizar serviços auxiliares no processo de 
aquisição e processamento técnico; controlar e selecionar o recebimento do material bibliográfico; auxiliar na elaboração 
de murais, folhetos, cartazes, manuais, painéis e na preparação de feiras e/ou exposições; pesquisar, preparar, 
organizar e atualizar base de dados do acervo; operar equipamentos de audiovisuais; atender e orientar os usuários 
sobre funcionamento, utilização de materiais, regulamento e recursos da unidade de informação, bem como divulgar 
material bibliográfico recebido; controlar empréstimos, devoluções e reserva de materiais bibliográficos; revisar o estado 
físico dos materiais devolvidos; localizar material no acervo; executar atividades relacionadas a biblioteca digital e TV 
escola; guardar material nas estantes, repor fichas, organizar fisicamente o acervo; solicitar ordem e silêncio nas 
dependências da biblioteca sempre que necessário; auxiliar os alunos em pesquisas e programas de desenvolvimento 
da leitura; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
BIOMÉDICO Desenvolver atividades em laboratórios médicos/clínicos, desenvolvendo exames e pesquisa para analisar 
a ligação entre a medicina clínica e a cientifica, investigar e procurar resolver problemas biológicos do homem, através 
de atentas observações, exames e testes feitos nos organismos; realizar análises clínicas, de sangue, urina e fezes; 
realizar exames e interpretar os resultados para os outros membros da equipe médica: executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
ELETRICISTA  Executar serviços elétricos durante reformas de instalações prediais e sistemas elétricos; executar 
instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva da iluminação pública e de instalações e equipamentos prediais; 
executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme projeto específico; executar 
manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de sistemas de automação predial, de 
transformadores, de disjuntores, de subestações e de painéis elétricos; instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, 
trocar e recuperar componentes de redes elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; executar 
atividades de reparos, inspeções, testes e ensaios elétricos como: troca de disjuntores, substituição de componentes e 
equipamentos em painéis elétricos, testes de comandos e sistema de proteção reaberto em conexões de barramentos, 
chaves e operação de equipamentos elétricos, visando o diagnóstico e/ ou análise de falha dos sistemas prediais, 
utilizando instrumentos, ferramentas e equipamentos específicos; utilizar programas aplicativos de informática no 
desempenho de suas atividades; realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e 
usando Equipamentos de Proteção (EPI’s); elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição 
da carga elétrica em instalações novas e/ ou reformas; zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos 



 

instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e 
outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; acompanhar intervenções eletromecânicas, 
motobombas e motores elétricos, envolvendo, inclusive, montagens e desmontagens por meio de procedimentos 
padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica; conhecer 
procedimentos de isolamento, tipos e resinas e materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores; Executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
ENCANADOR  Estudar projeto; Definir traçados das tubulações; Identificar pressão do fluído; Dimensionar tubulações; 
Especificar materiais; Quantificar materiais; Executar projeto; Separar materiais conforme medidas e Tipos; Conferir 
validade dos materiais; Inspecionar materiais visualmente; Inspecionar local; Marcar local definido para instalação; Isolar 
local de trabalho; Abrir paredes, lajes, pisos ou valas; Acondicionar materiais no local de instalação; Fixar suportes; 
Cortar tubos; Abrir roscas nas tubulações; Alinhar tubos conforme ângulo especificado; Encaixar conexões; Encurvar 
tubos; Pontear tubulações; Colar tubulações; Montar kit´s; Pintar tubulações; Identificar tubulações; Distribuir 
tubulações; Assentar tubulações; Vedar tubulações; Interligar redes a ramais (pontos de consumo); Instalar acessórios e 
equipamentos; Unir tubulações; Fixar redes; Identificar com cores as tubulações; conforme finalidade; Vedar saídas das 
tubulações; Instalar manômetros na rede; Pressurizar a rede; Determinar tempo de duração do teste conforme NBR; 
Monitorar teste no manômetro e na rede; Corrigir falhas na vedação; Refazer teste; Liberar rede para uso; Isolar 
tubulações; Envelopar tubulações; Cobrir tubulações com areia; Regular pressão nas tubulações; Testar pressão da 
água que vem da concessionária; Testar tubulações de incêndio; Drenar tubulações; Testar equipamentos operacionais; 
Identificar falhas ou defeitos; Analisar causa das falhas ou defeitos; Desativar sistemas de distribuição; Identificar 
materiais, equipamentos e instrumentos utilizados na solução das falhas ou defeitos; Substituir acessórios e 
equipamentos defeituosos ou fora do prazo de validade; Testar reparos dos acessórios ou equipamentos; Reativar 
sistemas de distribuição; Elaborar orçamentos e propostas; Redigir relatórios de serviços; Preencher requisições de 
materiais; Emitir recibos e notas fiscais de serviços; Demonstrar iniciativa; Manter-se atualizado com novas técnicas de 
instalações; Comunicar-se; Demonstrar habilidades numéricas; Tomar decisões rápidas; Analisar minúcias; Trabalhar 
em equipe; Utilizar equipamentos de proteção individual; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
ENFERMEIRO Coletar e interpretar, juntamente com a equipe de saúde, dados sócio-sanitários da comunidade a ser 
atendida, através de entrevistas e observações; realizar a diagnose e prognose da situação de saúde da comunidade; 
supervisionar e executar cuidados de enfermagem mais complexos, planejar e desenvolver o treinamento sistemático 
da equipe de enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de assistência prestada; aprimorar e introduzir novas 
técnicas de enfermagem; participar na elaboração do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde e 
dos planos assistenciais de saúde; prevenir e controlar sistematicamente a infecção hospitalar; prestar assistência de 
enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-nascido; participar de programas e atividades de educação sanitária 
visando a melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral; executar outras tarefas compatíveis com 
a natureza do cargo; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL  Compete ao engenheiro ambiental o desempenho das atividades 1 a 14 e 18 do art. 1º da 
Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao 
monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
ENGENHEIRO CIVIL Coordenar, supervisionar, realizar atividades técnicas de suporte operacional ligadas à sua área 
de atuação; elaborar orçamentos, planejamento de obras, estudos de viabilidade de empreendimentos; acompanhar e 
orientar o exercício profissional de atividades relativas à construção de empreendimentos; proceder vistorias técnicas; 
analisar, fazer a triagem e dar andamento em  processos de aprovação de projetos; desenvolver e executar projetos de 
engenharia civil; aprovar, executar, supervisionar e fiscalizar obras; planejar, orçar e contratar empreendimentos; 
coordenar a operação e a manutenção dos mesmos; controlar a qualidade dos suprimentos e dos serviços comprados e 
executados; elaborar projeto de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidade 
de materiais, de equipamentos e de mão-de-obra necessários, assim como efetuando cálculo aproximado dos custos; 
elaborar normas e documentação técnica; prestar consultorias e emitir pareceres técnicos; executar a medição de 
obras;  Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
ENGENHEIRO GEÓLOGO realizar trabalhos topográficos e geodésicos; levantamentos geológicos, geoquímicos e 
geofísicos; estudos relativos às ciências da terra; trabalhos de prospecção e pesquisa para cubação de jazidas e 
determinação de seu valor econômico; assuntos legais relacionados com suas especialidades; perícias e arbitramentos 
referentes às matérias das alíneas anteriores; efetuar serviços ambientais e geotécnicos e prestar serviços de 
assessoria e consultoria; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FARMACEUTICO BIOQUÍMICO  Estudar as propriedades das moléculas; realizar experiências para descobrir novas 
moléculas; desenvolver e aplicar métodos que permitem identificar as moléculas e os agrupamentos que constituem as 
substâncias; Subministrar produtos médicos segundo receituário médico; realizar controle de entorpecentes e produtos 
equiparados, anotando sua entrada e saída em mapas, guias e blocos; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FISCAL DE MEIO AMBIENTE  Planejar, supervisionar, fiscalizar, autuar e executar atividades ao Licenciamento 
Ambiental de Impacto Local de acordo com a legislação em vigor e suas alterações; vistoriar, estudar, orientar, exigir, 
autuar, resolver problemas relacionados ao Meio Ambiente, referente à Legislação Ambiental Federal, Estadual e 
Municipal; ter conhecimento da flora e fauna e conceituações aplicáveis na referida Legislação; ter experiência em 



 

programas (software) de Cadastramento Rural e Urbano, com utilização de Coordenadas e manuseio de GPS; prestar 
orientação referente às ações que envolvem o Meio Ambiente e sua sustentabilidade, juntamente com a sobrevivência 
do Homem; expedir notificações e autos de infrações referentes às irregularidades por infringência às normas Legais; 
responsabilizar-se pelos conceitos e ações emitidas e estar sempre pronto para atuar; executar tarefas afins do 
Departamento Municipal de Meio Ambiente, responsabilizando-se pelos serviços prestados; ter experiência no setor 
público de Licenciamento conhecendo as Leis que regem o supracitado Departamento; ter conhecimento do Município 
como um todo, suas micro-regiões, distritos, capelas, sistema viário, utilização do solo, áreas de preservação, hidrologia 
e demais aspectos que, em conjunto, caracterizam o Município; manter atualizados os conhecimentos referentes às 
Legislações Ambientais e suas ações, de acordo com as normas estabelecidas ao setor público Federal, Estadual e 
Municipal; Ter condições de gerenciar e exigir sobre aspectos referentes ao meio ambiente tanto para Instituições 
públicas, privadas e autônomos, das diferentes áreas de abrangências e suas especificidades; proceder às inspeções e 
visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações; verificar a observância das normas e padrões 
ambientais vigentes; lavrar Autos de Infração e aplicar as penalidades cabíveis; relatar ao superior hierárquico todas as 
decisões e ações concernentes a sua atividade de competência; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
 
FISCAL DE SANEAMENTO  fiscalização da extensão e derivações de redes de água e esgotos efetuando o 
levantamento de dados para execução de serviços diversos em saneamento, bem como, orientação aos usuários e 
autuação nos casos de violação de hidrômetro e inobservâncias às normas administrativas atinentes ao órgão público; 
leitura e registro dos hidrômetros situados nas residências e imóveis municipais, utilizando-se de planilhas de registro e 
equipamentos eletrônicos de leitura, auferindo as médias de consumo para posterior faturamento, proceder vistorias e 
demais atividades afins; Orientar pessoas no tratamento de doenças, através de exercícios, treinos, movimentos, 
controle da respiração, trações, aplicações, massagens, nebulizações. Prestar assistência na área da Fisioterapia em 
suas diversas atividades relativas à Ortopedia e à Traumatologia, Neurologia, Geriatria, Reumatologia, Cardiologia, 
Ginecologia e Obstetrícia (pré e pós-parto), Pediatria, Pneumologia. Atender à população de um modo geral diretamente 
ou quando encaminhados por outros profissionais. Prestar atendimento na recuperação pós operatória e/ou tratamentos 
com gesso. Elaborar e emitir laudos. Anotar em fichas apropriadas os resultados obtidos. Colaborar nas atividades de 
planejamento e execução relativo à melhoria do atendimento e qualidade de vida da população. Preparar relatórios de 
atividades relativos à sua especialidade e outras afins, conforme a necessidade do Município; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FISIOTERAPEUTA  - Orientar pessoas no tratamento de doenças, através de exercícios, treinos, movimentos, controle 
da respiração, trações, aplicações, massagens, nebulizações. Prestar assistência na área da Fisioterapia em suas 
diversas atividades relativas à Ortopedia e à Traumatologia, Neurologia, Geriatria, Reumatologia, Cardiologia, 
Ginecologia e Obstetrícia (pré e pós-parto), Pediatria, Pneumologia. Atender à população de um modo geral diretamente 
ou quando encaminhados por outros profissionais. Prestar atendimento na recuperação pós operatória e/ou tratamentos 
com gesso. Elaborar e emitir laudos. Anotar em fichas apropriadas os resultados obtidos. Colaborar nas atividades de 
planejamento e execução relativo à melhoria do atendimento e qualidade de vida da população. Preparar relatórios de 
atividades relativos à sua especialidade e outras afins, conforme a necessidade do Município; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA  Manter os equipamentos de informática em condições de uso; ministrar 
conhecimentos de informática para os alunos da rede municipal de ensino; ser responsável pelas estações de rede da 
Secretaria e das escolas; responsável pela distribuição e segurança de trabalho dos usuários; realizar a manutenção 
geral de uso dos sistemas adotados pela Secretaria e escolas; preparar backup’s; treinar os professores usuários dos 
sistemas; preparar as alternativas de uso dos periféricos pelos usuários; manter conhecimento dos softwares 
específicos; proceder tarefas de rotina de digitação, operar computadores; observando e controlando seu 
funcionamento para processar os programas elaborados; analisar, antes do processamento, o programa a ser 
executado, estudando as indicações e instalações do sistema determinado; regular os mecanismos de controle do 
computador e equipamentos complementares; selecionar e montar  dvd cd–rom’s necessários à execução do programa; 
identificar erros e adotar as medidas prescritas para corrigi-los ou reportá–los ao responsável; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO VETERINARIO Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; promover a saúde pública 
e defesa do consumidor; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar nas 
produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos; fomentar a produção animal; atuar nas áreas: 
comercial, agropecuária, de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; 
assessorar a elaboração da legislação pertinente; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
MONITOR ESCOLAR  Executar atividades diárias de recreação com alunos e trabalhos educacionais de artes diversas; 
acompanhar alunos em passeios, visitas e festividades sociais; proceder, orientar e auxiliar os alunos no que se refere a 
higiene pessoal; auxiliar os alunos na alimentação; servir refeições e auxiliar alunos menores a se alimentarem; auxiliar 
a criança a desenvolver a coordenação motora; observar a  saúde e o bem estar dos alunos, levando-as quando 
necessário, para atendimento médico e ambulatorial; ministrar medicamentos conforme prescrição médica; prestar 
primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência;  orientar os pais quanto à higiene infantil; comunicar 
aos pais as ocorrências  e advertências sofridas por alunos; levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer incidente 
ou dificuldade ocorridas; vigiar e manter a disciplina dos alunos nas áreas livres da escola; denunciar impedir a prática 
de bullying na escola; informar aos pais a freqüência mensal dos alunos faltosos; auxiliar no recolhimento e entrega dos 
alunos que fazem uso do transporte escolar, acompanhando-as na entrada e saída do mesmo, zelando assim pela sua 



 

segurança; executar tarefas afins; outras atribuições contidas em manuais de trabalho fixadas por Decreto; Executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
MOTORISTA Conduzir ônibus escolar e caminhão para o transporte de carga, passageiros e alunos. Transportar 
líquidos em caminhão-tanque; Transportar produtos minerais em caçamba; Transportar veículo em carreta com rampa 
hidráulica; Coletar mercadorias; Entregar mercadorias; Transportar veículos e máquinas pesadas em veículo-prancha; 
Selecionar veículo por tipo de carga; Inspecionar água e Óleo; Inspecionar pneus; Inspecionar ferramentas obrigatórias; 
Inspecionar parte mecânica; Identificar ruídos estranhos do veículo; Inspecionar parte elétrica; Inspecionar a lataria; 
Realizar manutenção preventiva; Realizar pequenos reparos no veículo; Realizar manutenção corretiva; Verificar limite 
máximo de carga do veículo; Anotar informações no diário de bordo; Montar relatório de avarias no veículo; Conferir a 
carga com a nota fiscal; Conferir manifesto; Conferir quantidade de carga; Conferir peso e volume da carga; Conferir 
Roteiro; Arrumar carga de acordo com o peso; Distribuir peso da carga entre eixos;Carregar veículo com peso limite 
estabelecido; Examinar acondicionamento da carga; Enlonar carga; Amarrar carga; Verificar vazamentos de carga; 
Preservar integridade da carga; Manusear carga com segurança; Planejar itinerário; Propor itinerários; Gerenciar 
autonomia do veículo; Definir pontos de abastecimento; Definir tempo de permanência na direção do veículo; Informar-
se sobre acidentes geográficos e topográficos do destino; Orientar-se em relação a acidentes geográficos e topográficos 
do destino; cumprir as normas de trânsito de direção defensiva; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
 
MOTORISTA SOCORRISTA  Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de 
pacientes; conhecer Integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; estabelecer contato radiofônico 
(ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a malha viária local; conhecer a 
localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local, auxiliar a equipe de saúde 
nos gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; realizar medidas de 
reanimação cardiorespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua 
utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; ter disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e 
autocontrole; disposição para cumprir ações orientadas; capacidade de trabalhar em equipe; disponibilidade para a 
capacitação discriminada no Capítulo VII da Política Nacional de Atenção às Urgências, bem como para a re-
certificação periódica; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
MUSICISTA (TÉCNICO EM MÚSICA) Executar instrumentos musicais, programar shows, executar tarefas de copista e 
arquivista de música; colaborar na preparação e programação de periódicos, aulas de música e organização de exames 
e julgamentos de provas, zelar e guardar os equipamentos e instrumentos musicais, Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
NUTRICIONISTA Examinar o estado de nutrição da população; avaliar os fatores relacionados com problemas de 
alimentação, como classe social, meio de vida e outros, para aconselhar e instruir a  comunidade; planejar e elaborar os 
cardápios e dietas especiais; supervisionar o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros alimentícios 
e sua armazenagem; registrar as despesas referentes às refeições, fazendo anotações em formulário próprio; estimar o 
custo médio da alimentação servida; participar de inspeções sanitárias relativas a alimentos; participar de programas de 
educação nutricional; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
ODONTOLOGO (CIRURGIÃO DENTISTA) Prevenir, diagnosticar e tratar as afecções dos dentes e da boca, 
ministrando diversas formas de tratamento; elaborar e aplicar métodos de prevenção de caráter público, para melhorar 
as condições de higiene dentária e bucal da comunidade; prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso 
interno e externo; extrair dentes utilizando instrumentos próprios; fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, 
extraindo tártaros e eliminando o desenvolvimento de focos de infecções; examinar os dentes e a cavidade bucal, para 
verificar a incidência de cáries e outras infecções; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
ODONTOLOGO ENDODONTISTA  Realizar atividades e procedimentos conservadores da vitalidade pulpar; 
procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares, procedimentos cirúrgicos para-endodônticos e tratamento 
dos traumatismos dentários. Orientação da técnica de escovagem e motivação; tratamento da doença periodontal em 
crianças e adultos; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA  Conferir níveis de óleos, combustíveis e de água; Completar nível de 
água da máquina; Verificar as condições do material rodante; Drenar água dos reservatórios (ar e combustível); Verificar 
o funcionamento do sistema hidráulico; Verificar o funcionamento elétrico; Verificar a condição dos acessórios; Limpar 
máquina; Relatar problemas detectados; Substituir acessórios; Identificar pontos de lubrificação; Completar o volume de 
graxa nas articulações; Analisar serviço; Estabelecer seqüência de atividades; Definir etapas de serviço; Estimar tempo 
de duração do serviço; Selecionar máquinas; Definir acessórios; Selecionar ferramentas manuais; Selecionar 
instrumentos de medição; Selecionar equipamentos de proteção individual (epi); Selecionar sinalização de segurança; 
Acionar máquina; Interpretar informações do painel da máquina; Controlar a aceleração da máquina (rpm); Estacionar 
máquina em local plano; Apoiar equipamentos hidráulicos e mecânicos no solo; Resfriar máquina; Desligar máquina; 
Anotar informações sobre a utilização da máquina (horímetro e odômetro); Relatar ocorrências de serviço; Verificar 
marcação da topografia; Analisar inclinação do terreno; Verificar tipo de solo; Abrir valas para drenagem;Abrir valas para 
montagem de colchão drenante; Espalhar o material (solo); Homogeneizar o solo com máquinas e equipamentos; 
Remover material em aterro; Homogeneizar solos para execução de camadas de pavimentação; Raspar superfície da 
base; Demonstrar senso de organização; Trabalhar em equipe; Demonstrar responsabilidade; Zelar pelos equipamentos 



 

e máquinas; Demonstrar iniciativa; Trabalhar sobre pressão; Tratar situações de emergência e acidentes; Executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA  Conferir níveis de óleos, combustíveis e de água; Completar nível 
de água da máquina; Verificar as condições do material rodante; Drenar água dos reservatórios (ar e combustível); 
Verificar o funcionamento do sistema hidráulico; Verificar o funcionamento elétrico; Verificar a condição dos acessórios; 
Limpar máquina; Relatar problemas detectados; Substituir acessórios; Identificar pontos de lubrificação; Completar o 
volume de graxa nas articulações; Analisar serviço; Estabelecer seqüência de atividades; Definir etapas de serviço; 
Estimar tempo de duração do serviço; Selecionar máquinas; Definir acessórios; Selecionar ferramentas manuais; 
Selecionar instrumentos de medição; Selecionar equipamentos de proteção individual (epi); Selecionar sinalização de 
segurança; Acionar máquina; Interpretar informações do painel da máquina; Controlar a aceleração da máquina (rpm); 
Estacionar máquina em local plano; Apoiar equipamentos hidráulicos e mecânicos no solo; Resfriar máquina; Desligar 
máquina; Anotar informações sobre a utilização da máquina (horímetro e odômetro); Relatar ocorrências de serviço; 
Verificar marcação da topografia; Analisar inclinação do terreno; Verificar tipo de solo; Carregar caminhão caçamba; 
Abrir valas para drenagem; Identificar necessidade de escoramento de paredes e valas; Instalar manilhas e canaletas 
para drenagem; Abrir valas para montagem de colchão drenante; Abrir bueiros para passagem de água; Selecionar 
material para o aterro; Transportar material (solo) para o aterro; Remover material em aterro; Demonstrar senso de 
organização; Trabalhar em equipe; Demonstrar responsabilidade; Zelar pelos equipamentos e máquinas; Demonstrar 
iniciativa; Trabalhar sobre pressão; Tratar situações de emergência e acidentes; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA  Conferir níveis de óleos, combustíveis e de água; Completar nível de água da 
máquina; Verificar as condições do material rodante; Drenar água dos reservatórios (ar e combustível); Verificar o 
funcionamento do sistema hidráulico; Verificar o funcionamento elétrico; Verificar a condição dos acessórios; Limpar 
máquina; Relatar problemas detectados; Substituir acessórios; Identificar pontos de lubrificação; Completar o volume de 
graxa nas articulações; Analisar serviço; Estabelecer sequência de atividades; Definir etapas de serviço; Estimar tempo 
de duração do serviço; Selecionar máquinas; Definir acessórios; Selecionar ferramentas manuais; Selecionar 
equipamentos de proteção individual (epi); Selecionar sinalização de segurança; Acionar máquina; Interpretar 
informações do painel da máquina; Mudar marcha conforme o serviço; Controlar a aceleração da máquina (rpm); 
Estacionar máquina em local plano; Apoiar equipamentos hidráulicos e mecânicos no solo; Resfriar máquina; Desligar 
máquina; Anotar informações sobre a utilização da máquina (horímetro eodômetro); Relatar ocorrências de serviço; 
Verificar marcação da topografia; Analisar inclinação do terreno; Verificar tipo de solo; Carregar caminhão caçamba; 
Abrir valas para drenagem; Instalar manilhas e canaletas para drenagem; Abrir valas para montagem de colchão 
drenante; Abrir bueiros para passagem de água; Selecionar material para o aterro; Transportar material (solo) para o 
aterro; Espalhar o material (solo); Homogeneizar o solo com máquinas e equipamentos; Remover material em aterro; 
Nivelar solo conforme cota de projeto; Demonstrar senso de organização; Trabalhar em equipe; Demonstrar 
responsabilidade; Zelar pelos equipamentos e máquinas; Demonstrar iniciativa; Trabalhar sobre pressão; Tratar 
situações de emergência e acidentes; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
OPERADOR DE MOTOSERRA  Amolar foice e machadinha; Afiar corrente de motossera; Roçar vegetação nativa; 
Identificar áreas de extração;Derrubar árvores mapeadas; Desgalhar árvores; Enfileirar restos de  alhos entre leiras; 
Classificar toras conforme diâmetro e comprimento; Observar presença de ganchos em toras; Marcar pontos de cortes 
em árvores; Cortar árvores em toras; Descascar  toras; Separar madeira conforme utilização; Guardar equipamentos; 
Capinar mato; Replantar mudas em covas não plantadas; Aceirar plantações; Examinar planta topográfica; Relatar 
ocorrências de incêndios, pragas, desmatamentos e intempéries; Selecionar árvores dominantes; Selecionar árvores 
grossas, médias e finas; Sinalizar árvores selecionadas; Cubar toras e toretes; Medir pilhas de árvores, toras e toretes 
baldeados; Anotar medidas coletadas; Empilhar árvores, toras e toretes; Acondicionar toras e toretes; Baldear toras e 
toretes de campo para estrada; Limpar pilhas de toras e toretes; Carregar árvores, toras e toretes em caminhões, 
balsas, vagões e jangadas; Amarrar cabos de aço em pilhas e toras; Descarregar árvores, toras e toretes em 
caminhões, balsas, vagões e jangadas; Separar roletes de madeira; Treinar colegas de trabalho; Registrar treinamento 
de colegas; Indicar áreas de derrubada de árvores  com placas de advertência; Detectar riscos de acidentes; Regular 
equipamentos; Conferir distâncias entre equipes em áreas de extração; Conferir inclinação de árvores; Observar direção 
de vento; Apagar incêndios em florestas; Coletar amostras de solo; Localizar formigueiros; Marcar terreno; Covear 
terreno; Fertilizar solo; Dar prova de resistência física; Dar prova de Coragem; Atentar para detalhes; Demonstrar senso 
de direção; Trabalhar em equipe; Demonstrar raciocínio quantitativo; Executar outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
 
OPERADOR DE TRATOR (ESTEIRA E PNEU) Ligar e desligar máquinas; controlar painel de comandos e 
instrumentos; abertura de ruas e estradas vicinais; desagregar e amontoar cascalho; executar cortes planos e 
inclinados; regular lâmina; cuidar da manutenção da esteira e roletes; realizar a lubrificação geral do trator; ligar e 
desligar implementos; acionar alavancas; conferir ruídos de máquinas e implementos; controlar barras de pulverização; 
misturar agrotóxicos e fertilizantes; carregar e descarregar adubos e colheitas; fixar balizas em solo; regular altura de 
máquinas e implementos; ajustar profundidade e largura de implementos; regular velocidade de máquinas; regular 
quantidade de sementes e adubos; inverter polias; ajustar baliza de plantadeira; verificar nível de água e óleo; verificar 
condições de filtro de ar; conferir tensionamento de correias; trocar pneus; acoplar implementos em trator; abastecer 
máquinas e implementos; programar rotações de motor e turbinas; programar horários de atividades de máquinas; 
engraxar rolamentos, engrenagens e buchas; trocar peças de implementos e máquinas; lavar máquinas e implementos; 
limpar filtro de ar; trocar óleos e filtros; colocar água em pneus e baterias; calibrar pneus; guardar máquinas, 
implementos e equipamentos; assessorar em treinamento de colegas; vestir uniformes de proteção individual; colocar 
óculos, abafadores, máscaras e luvas; calçar botas; armazenar produtos químicos; sinalizar áreas de riscos de 



 

acidentes; confirmar desligamento de máquinas e implementos; encapar correias, correntes e giratórias de motor; 
engrenar máquinas agrícolas estacionadas; coletar amostra de solo; propor medidas para aprimoramento de plantio; 
testar germinação de sementes; contar sementes germinadas; auxiliar em planejamento de quantidade de sementes e 
adubos por área de plantio; auxiliar em planejamento de direção de plantio de lavoura; informar dados de profundidade 
e umidade de solo; trabalhar em equipe; dar prova de resistência física; manifestar atenção difusa; manifestar 
coordenação motora múltipla; atentar para intempéries; manifestar iniciativa; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
PEDAGOGO Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re) construção do projeto pedagógico do Centro de 
Atenção Psico Social CAPS I, viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da 
comunidade assistida, pais e familiares dos usuários do SUS e vinculados à assistência de saúde mental; Efetuar 
levantamentos de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas; elaborar projetos e 
programas na área de pedagogia social e do trabalho; coordenar ações de desenvolvimento comunitário, comunicação 
e integração social e promoção da cidadania; propor o estabelecimento de políticas e diretrizes para atividades de 
promoção social; idealizar, programar e realizar cursos, seminários e debates, visando a capacitação técnica pertinente 
à área de desenvolvimento social e comunitário, entre outros.Formular, orientar, acompanhar, fiscalizar e executar 
propostas pedagógicas; Atuar nas áreas de administração, supervisão e inspeção escolar. Atuar nas áreas de 
planejamento, orientação e psicopedagogia educacional. Cooperar com as atividades docentes. Participar na 
elaboração da proposta pedagógica, objetivando garantir o efetivo desempenho das ações e da qualidade do ensino; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
PEDREIRO Organizar e preparar o local de trabalho, especificando e calculando os materiais a serem utilizados na 
obra; selecionar as ferramentas e os equipamentos; selecionar os equipamentos de segurança e usá-los 
adequadamente; construir as fundações: construir gabaritos para locação da obra, cavar local para as sapatas, 
providenciar as fôrmas para as fundações, preparar o concreto e aplicá-lo nas fundações; construir as estruturas de 
alvenaria: esquadrejar as alvenarias, preparar argamassa para assentamento, aprumar, nivelar e alinhar as alvenarias, 
assentar os tijolos, blocos e elementos vazados, concretar pilares, pilaretes e lajes; aplicar revestimentos e contrapisos; 
executar trabalhos de alvenaria, reboque e acabamento; fazer assentamento de marcos de portas, janelas e cerâmicas; 
executar serviços de pedreiro em geral; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
PROFESSOR I Ensino de educação básica em educação geral nas series de 1º ao 5º ano; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
PROFESSOR II Ensino de educação básica em disciplinas especificas nas séries do 6º ao 9º ano em disciplina 
especifica; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
PROFESSOR II (EDUCAÇÃO FÍSICA) Participar da elaboração do projeto pedagógico da Unidade Escolar, definindo 
ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo de ensino aprendizagem; Ministrar aulas, transmitindo aos 
alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com 
assiduidade e pontualidade; criar e treinar equipes de futebol, vôleibol, basquete, handebol, atletismo e outras; Avaliar 
os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando técnica e metodologia em consonância com a proposta 
pedagógica em vigor; Interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo educacional, atendendo com 
disponibilidade e dedicação aos alunos com dificuldade de aprendizagem, inclusive a pessoas com necessidades 
educacionais especiais; Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação aluno-aluno e aluno-professor, no 
contexto escolar; Participar de atividades educacionais internas e externas, que contribuam para seu enriquecimento 
profissional, agindo sempre com ética e equilíbrio emocional; Manter articulação permanente com a equipe técnico-
pedagógica e administrativa de sua Unidade Escolar; Participar dos programas de capacitação em serviço oferecido 
pela FME; Participar de reuniões com pais, mães e responsáveis e demais profissionais de educação e executar outras 
atividades afins, determinadas pela Direção e pela Coordenação Pedagógica da Unidade Escolar; Executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
PSICOLOGO Desenvolver ações preventivas na área de saúde mental e no campo da orientação psicossocial; realizar 
atendimento psicoterápico; participar do encaminhamento de alunos para atendimento especializado; planejar, 
coordenar e realizar assistência psicológica individual ou em grupo dos educandos com problemas de aprendizagem; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
TÉCNICO AGROPECUARIA  Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, organização, assistência 
técnica, controle e fiscalização dos trabalhos agropecuários; Projetar, executar e fiscalizar  programa de 
desenvolvimento de piscicultura em propriedades rurais; Participar na elaboração e execução de projetos e programas 
desenvolvidos pela Instituição; Executar, quando necessário, esboços e desenhos técnicos de sua especialidade, 
segundo especificações técnicas e outras indicações; Fazer a coleta e análise de amostras, realizando testes de 
laboratórios e outros; Estudar as causas que originam os surtos epidêmicos em animais.  Dedicar-se ao melhoramento 
genético das espécies animais e vegetais; Selecionar reprodutores e matrizes e proceder a inseminação artificial e 
outros processos; Controlar o manejo de distribuição de alimentos de origem animal e vegetal; Participar na execução 
de projetos e programas de extensão rural; Orientar e treinar produtores rurais, pecuaristas, equipes de campo e outros 
a respeito de técnicas de agropecuária; Desempenhar tarefas técnicas ligadas à agropecuária, auxiliando em aulas 
práticas; Estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção agrícola, realizando testes, análises de 
laboratório e experiências e indicar os meios mais adequados de combate a essas pragas; Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 



 

 
TÉCNICO CADISTA  Dominar plenamente o software AUTO CAD; elaborar desenhos de arquitetura e engenharia civil 
utilizando softwares específicos para desenho técnico, assim como executar plantas, desenhos e detalhamentos de 
instalações hidrossanitárias e elétricas e desenhos cartográficos; coletar e processar dados e planejar o trabalho para a 
elaboração do projeto como, por exemplo, interpretar projetos existentes, calcular e definir custos do desenho, analisar 
croqui e aplicar normas de saúde ocupacional e normas técnicas ligadas à construção civil, podendo atualizar o 
desenho de acordo com a legislação, Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros 
estabelecimentos de assistência médica e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, 
obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente; atuar sob supervisão de enfermeiro; 
desempenhar tarefas de instrução cirúrgica; organizar o ambiente de trabalho; dar continuidade aos plantões; trabalhar 
de acordo com as normas e procedimentos de biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos; Executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA/URGENCIA/EMERGÊNCIA  Exercer atividades auxiliares, de nível 
técnico, sendo habilitado para o atendimento Pré-Hospitalar Móvel, integrando sua equipe, conforme os termos Do 
Plano Nacional de Atenção às Urgências. Além da intervenção conservadora no atendimento do paciente, é habilitado a 
realizar procedimentos a ele delegados, sob supervisão do profissional Enfermeiro, dentro do âmbito de sua qualificação 
profissional. Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão 
direta ou à distância do profissional enfermeiro; participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional 
especialmente em urgências/emergências; realizar manobras de extração manual de vítimas; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
TÉCNICO DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO  compete ao Técnico em Atividade de Regulação em 
suas respectivas áreas de atuação, as atribuições de elaboração de normas e padrões, de estudos técnicos, pareceres, 
bem como a gestão de contratos, a fiscalização de serviços e controle dos serviços públicos delegados; para atuar na 
regulação e fiscalização dos serviços de transporte de passageiros; Atua no sistema e educação de trânsito, no 
planejamento e operação do tráfego urbano e na segurança do trânsito; Participa da organização e controle da 
manutenção de equipamentos de tráfego, na monitoração do trânsito e das vias públicas; aplica a legislação referente 
ao trânsito de veículos, identificando os organismos que as normalizam; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES Realizar levantamento topográfico e executar controle tecnológico de materiais e solo; 
interpretar projetos e especificações técnicas; executar esboços e desenhos técnicos, sob supervisão; elaborar planilha 
de quantidade e de custos para orçamento de obra ou reforma; analisar e adequar custos; fazer composição de custos 
diretos e indiretos; organizar arquivo técnico; inspecionar a qualidade dos materiais e serviços; identificar problemas e 
sugerir soluções alternativas; inspecionar e tomar providências quanto à conservação, necessidade de reparo, guarda 
dos equipamentos e materiais disponíveis na obra; participar de programa de treinamento, quando convocado; auxiliar 
nas atividades de planejamento, execução, fiscalização e medição da obra; executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática específicos; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO  Efetuar a coleta de material empregando, as técnicas e os instrumentos adequados; 
manipular substâncias químicas, físicas e biológicas dosando-as conforme especificações, para a realização dos 
exames requeridos; limpar e desinfetar a aparelhagem, os utensílios e as instalações de laboratório, utilizando técnicas 
e produtos apropriados; realizar exames hematológicos, coprológicos, de urina e outros; registrar resultados dos 
exames em formulários específicos, anotando os dados e informações relevantes para possibilitar a ação médica; 
orientar e supervisionar seus auxiliares, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; zelar pela conservação dos 
equipamentos que utiliza; controlar o material de consumo do laboratório; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE TRANSPORTE MULTIMODAL  Compete ao Técnico em 
Planejamento e Operação de Transporte Multimodal em suas respectivas áreas de atuação, as atribuições de elaborar, 
desenvolver, planejar, coordenar e controlar projetos de sinalização, engenharia de tráfego e de campo, estudando e 
definindo características, métodos de execução e recursos necessários; planejar, fiscalizar e vistoriar obras e serviços 
de manutenção de instalação da Secretaria de Obras, Viação, Transportes, Urbanismo e Terras Patrimoniais/Trânsito e 
Transportes Públicos, modificação e ampliação de sistemas técnicos de sinalização e obras correlatas; analisar 
projetos, equipamentos e materiais e assessorar processos de aquisição, ampliação e mudança nos materiais dos 
sistemas de trânsito; analisar e emitir laudos e pareceres em processos administrativos; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA  Operar aparelhos de Raio – X, acionando seus comandos e observando instruções de 
funcionamento para provocar a descarga de radioatividade correta sobre a área a ser radiografada; Selecionar chapas e 
filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia, ajustando-as no chassi do aparelho, fixando letras e 
números radiopacos, para bater radiografias; Preparar pacientes, observando a correta posição do corpo no aparelho, 
utilizando técnicas a cada tipo de exame, medindo distâncias para focalização, visando obter chapas nítidas; Revelar 
chapas e filmes radiológicos em câmara escura submetendo-os a processo apropriado de revelação, fixação e secagem 
e encaminhamento ao médico para leitura; Controlar radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipos e 



 

requisitantes; Zelar pela conservação e manutenção do aparelho de Raio-X e componentes, solicitar material 
radiográfico, identificando e comunicando problemas à supervisão; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL  Executar atividades técnicas específicas de Terapeuta Ocupacional no sentido de 
tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas ou psíquicas; planejar e 
executar trabalhos criativos, manuais, de mecanografia, horticultura e outros, individuais ou em pequenos grupos, 
estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas; programar as atividades diárias do paciente-AVDs, 
orientando o mesmo na execução dessas atividades; elaborar e aplicar testes específicos para avaliar níveis de 
capacidade funcional e sua aplicação; orientar a família do paciente e a comunidade quanto ás condutas terapêuticas a 
serem observadas para sua aceitação no meio social; prestar orientação para fins de adaptação ao uso de órtese e 
prótese; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar 
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
TOPOGRAFO (ENGENHEIRO AGRIMENSOR) Executar levantamento cadastral; Executar levantamentos geodésicos 
e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e planimétricos; Realizar topografias; especiais (industriais, 
subterrâneas, batimétricas); Medir ângulos e distâncias; Determinar coordenadas geográficas e planoretangulares (utm); 
Transportar coordenadas; Determinar norte Verdadeiro; Determinar norte magnético; Demarcar áreas em campo; Medir 
áreas em campo; Elaborar croqui de campo; Realizar operações geodésicas; Elaborar relatório; Locar obras de sistema 
de transporte; Locar obras civis; Locar obras industriais; Locar obras rurais; Delimitar glebas; Locar parcelamento de 
solo; Definir limites e confrontações; Materializar marcos e pontos topográficos; Aviventar rumos magnéticos; Locar 
offset; Locar linha de transmissão; Definir escopo; Definir metodologia; Definir logística; Especificar equipamentos, 
acessórios e materiais; Quantificar equipamentos, acessórios e materiais; Dimensionar equipes de campo: técnicos, 
topógrafos e auxiliares; Dimensionar equipes de escritório: desenhistas e calculista; Elaborar planilha de custos; 
Elaborar cronograma físico-financeiro; Interpretar fotos terrestres; Interpretar fotos aéreas; Interpretar mapas, cartas e 
plantas; Interpretar relevos para implantação de linhas de exploração; Identificar acidentes geométricos; Identificar 
pontos de apoio para georeferenciamento e amarração; Coletar dados geométricos; Calcular declinação magnética; 
Calcular convergência meridiana; Calcular norte verdadeiro; Calcular áreas de terrenos; Calcular volumes para 
movimento de solo; Calcular distâncias, azimutes e coordenadas; Calcular concordâncias vertical e horizontal; Calcular 
curvas de nível por interpolação; Calcular offset; Calcular greide; Coletar dados para atualização de plantas cadastrais; 
Elaborar planta topográfica, conforme normas da ABNT; Elaborar representações gráficas; Definir tipo de documento; 
Definir escalas e cálculos cartográficos; Definir sistema de projeção; Restituir fotografias aéreas; Editar documentos 
cartográficos; Reambular fotografia aérea; Revisar documentos cartográficos; Criar base cartográfica; Criar arte final de 
documentos cartográficos; Demonstrar bom senso; Demonstrar iniciativa; Liderar equipes; Demonstrar consciência 
ecológica; Adaptar-se a intepéries e condições naturais adversas; Trabalhar em equipe; Demonstrar capacidade de 
orientação espacial; Demonstrar capacidade de exatidão e precisão; Dominar  equipamentos modernos de GPS e 
ESTAÇÃO TOTAL, Demonstrar acuidade visual; Demonstrar criatividade; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 


