Prefeitura Municipal de Porto Seguro
Estado da Bahia
Av. Navegantes, 240 - Centro - Tel: (73) 3268-1043 Porto Seguro - Bahia.
CNPJ: 13.635.016/0001-12

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N° 01/2011

O Prefeito Municipal de Porto Seguro, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Art. 37 da
Constituição Federal, TORNA PÚBLICO que realizará CONCURSO PÚBLICO para seleção e provimento de vagas do quadro geral de
servidores da Prefeitura Municipal, sob Regime Estatutário, o qual se regerá pelas as instruções especiais contidas neste Edital, pela Lei
Orgânica Municipal e demais disposições legais vigentes.
1.0 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este edital e pelos diplomas legais e regulamentares em vigor, alem dos citados em no caput.
1.2 O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Empresa S&R Concursos e Pesquisas LTDA, obedecendo às normas deste
Edital, sendo supervisionado pela Comissão Coordenadora do Concurso Público Municipal, nomeada pelo Chefe do Poder Executivo, publicada
no quadro informativo desta Prefeitura.
1.3 O Concurso destina-se ao preenchimento de 2.006 vagas no quadro de servidores públicos do município de Porto Seguro - BA, a distribuição
dos locais de trabalho para a qual os candidatos classificados serão encaminhados, ficará a disposição da Administração Municipal, conforme o
quadro a seguir, observando o nível de escolaridade exigida para cada uma:

CARGOS

NÚMERO CRITÉRIOS
DE
DE
VAGAS AVALIAÇÃO
10

Prova Objetiva

1

Prova objetiva

353

Prova Objetiva

71

Prova objetiva

7

Prova Objetiva

97

Prova Objetiva

Assistente Social

21

Prova Objetiva

Assistente Social
Escolar

1

Prova Objetiva

Auxiliar
Administrativo

46

Prova Objetiva

116

Prova Objetiva

01

Prova Objetiva

Administrador
Administrador de
Cemitério
Agente de
Limpeza Pública
Agente de
Endemias
Agente de Serviço
de jardinagem
Assistente
Administrativo
Escolar

Auxiliar de Classe
Auxiliar de
Laboratório

REQUISITOS DO
CARGO
Ensino superior completo
em administração, com
registro no órgão da
classe competente.
Ensino fundamental
completo
Alfabetizado.
Ensino medio completo
Ensino fundamental
completo
Ensino médio completo
acompanhado com curso
na área de informática.
Ensino superior completo
em serviço social.
Ensino superior completo
em serviço social.
Ensino fundamental
completo e conhecimento
de datilografia e
informática
Ensino médio completo

Ensino Fundamental
Completo e experiência

Carga
Horária

Salário
inicial

40 hs

2.816,00

40 hs

873,15

40 hs

622,00

40 hs

714,00

40 hs

718,34

40 hs

650,00

40 hs

2.432,56

40 hs

2.956,80

40 hs

622,00

40 hs

650,00

40hs

R$
754,26

Valor da
Inscrição
R$
100,00

R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 60,00
R$ 40,00
R$ 60,00

R$
100,00
R$
100,00
R$ 40,00

R$ 60,00
R$ 40,00
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comprobatória mínima de
01 (um) ano.
Auxiliar de
Infraestrutura
Escolar
Auxiliar de
Manutenção e
Reparos
Auxiliar de
Manutenção
Escolar
Auxiliar de
Pedreiro

R$ 60,00
155

Prova Objetiva

622,00

Ensino médio completo
R$ 40,00
17

Prova Objetiva

Ensino fundamental
completo

40 hs

791,97

102

Prova Objetiva

Ensino fundamental
completo

40 hs

791,97

1

Prova Objetiva

40 hs

622,00

R$ 40,00

Auxiliar de Saúde
Bucal

17

Prova Objetiva

Auxiliar de
Serviços Gerais

30

Prova Objetiva

Biólogo

1

Prova Objetiva

Condutor de
Veículos de
emergência

14

Prova Objetiva

Condutor de
lancha

4

Prova objetiva

Contador

40 hs

2

Prova Objetiva

Coordenador
CRAS LAPSC
PETI

8

Prova Objetiva

Coveiro

2

Prova Objetiva

Cozinheira

4

Prova Objetiva

Digitador

11

Prova Objetiva

Eletricista

1

Prova Objetiva

Encanador

1

Prova Objetiva

Alfabetizado.
Ensino fundamental
completo e curso
complementar específico
na área e registro no
conselho regional de
odontologia (cro) local.
Alfabetizado.
Ensino superior completo
em biologia, com registro
no órgão da classe
competente.
Ensino médio e carteira
de habilitação de
categoria d.
Ensino fundamental
completo e habilitação
Registro de marinha.
Ensino superior completo
em contabilidade, com
registro no órgão da
classe competente.
Assistente
social/psicólogo (inscrito
no conselho
correspondente;
Alfabetizado.
Ensino fundamental
completo
Ensino médio
acompanhado com curso
na área de informática.
Ensino fundamental
completo
Ensino fundamental

R$ 40,00
R$ 40,00

40 hs

622,00

40 hs

622,00

40 hs

2316,73

40 hs

873,15

40 hs

1290,04

R$ 40,00
R$
100,00

R$ 60,00

R$ 40,00

40 hs

3259,87

40 hs

2432,56

40 hs

622,00

40 hs

622,00

40 hs

1290,04

40 hs

962,65

40 hs

916,81

R$
100,00

R$
100,00

R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 60,00

R$ 40,00
R$ 40,00
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Enfermeiro

Enfermeiro Auditor
em Saúde

Enfermeiro
Sanitarista

Enfermeiro saúde
mental

20

1

7

3

Prova Objetiva

Prova Objetiva

Prova Objetiva

Prova Objetiva

Enfermeiro
Urgência e
Emergência

20

Prova Objetiva

Engenheiro
Ambiental

1

Prova Objetiva

Engenheiro Civil

1

Prova Objetiva

Engenheiro
Florestal

1

Prova Objetiva

Facilitador Social

7

Prova Objetiva

Farmacêutico

6

Prova Objetiva

Fiscal de Serviços
Públicos

47

Prova Objetiva

completo
Ensino superior completo
em enfermagem, com
registro no órgão de
classe (coren).
Ensino superior completo
em enfermagem, registro
no órgão de classe
(coren) local e
especialização em
auditoria em saúde.
Ensino superior completo
em enfermagem registro
no órgão de classe
(coren) local e
especialização em saúde
pública e/ou saúde
coletiva.
Ensino superior completo
em enfermagem, registro
no órgão de classe
(coren) local e
especialização em saúde
mental.
Ensino superior completo
em enfermagem, registro
no órgão de classe
(coren) local e
especialização em
urgência e emergência.
Ensino superior completo
em engenharia ambiental
Ensino superior completo
em engenharia civil, com
registro no órgão de
classe competente.
Ensino superior completo
em engenharia florestal,
com registro no órgão de
classe competente.
Ensino médio completo.
Ensino superior completo
em farmácia, com registro
no órgão ou classe
competente.
Ensino médio completo

40 hs

2.681,90

R$
100,00

R$
100,00
40 hs

2681,90

R$
100,00
40 hs

2681,90

R$
100,00
40 hs

2681,90

R$
100,00
40 hs

2681,90

40 hs

2432,56

40 hs

2432,56

40 hs

2432,56

40 hs

718,34

40 hs

2316,73

40 hs

962,65

R$
100,00
R$
100,00

R$
100,00

R$ 60,00
R$
100,00

R$ 60,00
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Fisioterapeuta

6

Prova Objetiva

Fonoaudiólogo
Escolar

2

Prova Objetiva

Guarda Municipal

38

Prova Objetiva

5

Prova Objetiva

10

Prova Objetiva

4

Prova Objetiva

Guarda parque
Ambiental
Inspetor de
Trânsito
Inspetor de Vig.
Sanitária

Instrutor de Libras
Escolar

5

Prova Objetiva

Instrutor de Oficio

1

Prova Objetiva

Jornalista

1

Prova Objetiva

Medico Auditor

1

Prova Objetiva

Médico Pediatra

5

Prova Objetiva

Médico Psiquiatra

5

Prova Objetiva

Médico Regulador

5

Prova Objetiva

Ensino superior completo
em fisioterapia, com
registro no órgão ou
classe competente.
Ensino superior completo
em fonoaudiologia.
Ensino fundamental
completo
Ensino médio completo.
Ensino médio completo
Ensino médio completo e
conhecimento específico
Ensino médio completo,
acompanhado de curso
especifico em língua
brasileira de sinais-libras,
com a certificação de
proficiência, fornecida
pelo ministério da
educação - mec.
Ensino fundamental
completo
Ensino superior completo
em jornalismo
Ensino superior em
medicina, título de
especialização em
auditoria em saúde e
registro no órgão de
classe (crm) local.
Ensino superior em
medicina, residência
médica em pediatria e/ou
título de especialista em
pediatria e registro no
órgão de classe (crm)
local.
Ensino superior completo
em medicina, residência
médica em saúde mental
e/ou título de especialista
em saúde mental e
registro no órgão de
classe (crm) local.
Ensino superior em
medicina e registro no
órgão de classe (crm)

40 hs

2316,73

40 hs

2956,80

40 hs

622,00

40 hs

1290,04

40 hs

1290,04

40 hs

1290,04

R$
100,00

R$
100,00
R$ 40,00
R$ 60,00
R$ 60,00
R$ 60,00
R$ 60,00

40 hs

650,00

40 hs

622,00

40 hs

2316,73

40 hs

3.422,86

R$ 40,00
R$
100,00
R$
100,00

R$
100,00
40 hs

3.422,86

R$
100,00
40 hs

3.422,86

40 hs

3.422,86

R$
100,00
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local.

Médico Urgência e
Emergência

25

Prova Objetiva

Medico veterinário

2

Prova Objetiva

Monitor do Social
PETI

5

Prova Objetiva

Motorista

12

Prova Objetiva
e Prática

Motorista Escolar

11

Prova Objetiva
e Prática

Nutricionista

3

Prova Objetiva

Nutricionista
Escolar

1

Prova Objetiva

Oceanógrafo

1

Prova Objetiva

Odontólogo

15

Prova Objetiva

10

Prova Objetiva
e Prática

14

Prova Objetiva

Pedreiro

1

Prova Objetiva

Pintor

3

Prova Objetiva

Operador de
Máquinas
Pesadas
Orientador Social

Professor
Indígena Nível l 20
h

34

Prova Objetiva

Ensino superior em
medicina e registro no
órgão de classe (crm)
local.
Ensino superior em
medicina veterinária e
registro no órgão de
classe competente
Ensino médio completo.
Ensino fundamental
completo e experiência
de 01 ano CNH
profissional.
Ensino médio e carteira
de habilitação de
categoria d.
Ensino superior completo
em nutrição
Ensino superior completo
em nutrição
Ensino superior completo
em oceanografia
Ensino superior completo
em odontologia e registro
no órgão da classe
competente

40 hs

3.422,86

40 hs

2316,73

40 hs

718,34

R$
100,00

R$
100,00

R$ 60,00
R$ 40,00

40 hs

873,15

40 hs

873,15

40 hs

2316,73

40 hs

2956,80

40 hs

2316,73

40 hs

2816,00

R$ 60,00

R$
100,00
R$
100,00
R$
100,00
R$
100,00

R$ 40,00
Ensino fundamental
completo e CNH
Ensino médio completo.
Ensino fundamental
completo
Ensino fundamental
completo
Ensino Médio Magistério
ou Pedagogia para
docência na educação
infantil, e do 1° (primeiro)
ao 5º (quinto) ano do
ensino
fundamental;experiência
com a Língua
Patxóhã(Prioridade para
Profissionais oriundos da
respectiva etnia);.

40 hs

962,65

40 hs

831,57

40 hs

916,81

40 hs

718,34

R$ 60,00
R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 60,00

20 hs

725,50
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Professor
Indígena Nível l 40
h

Professor
Indígena Nível ll
40 h

Professor Nível l
20 h

Professor Nível l
40 h

Professor Nível ll
20 h

46

21

109

189

43

Prova Objetiva

Prova Objetiva

Prova Objetiva

Prova Objetiva

Prova Objetiva

Ensino Médio Magistério
ou Pedagogia para
docência na educação
infantil, e do 1° (primeiro)
ao 5º (quinto) ano do
ensino
fundamental;experiência
com a Língua Patxóhã.
(Prioridade para
Profissionais oriundos da
respectiva etnia);
Formação superior em
curso de licenciatura em
graduação plena com
habilitação específica, ou
em área correspondente
com a complementação
nos termos da legislação
vigente, para a docência
em áreas específicas do
6° (sexto) ao 9º (nono)
ano do ensino
fundamental; experiência
com a Língua Patxóhã.
(Prioridade para
Profissionais oriundos da
respectiva etnia);;
Ensino superior completo
em graduação em
Pedagogia para docência
na educação infantil, e do
1° (primeiro) ao 5º
(quinto) ano do ensino
fundamental;
Ensino superior completo
em graduação em
Pedagogia para docência
na educação infantil, e do
1° (primeiro) ao 5º
(quinto) ano do ensino
fundamental;
Formação superior em
curso de licenciatura em
graduação plena com
habilitação específica, ou
em área correspondente
com a complementação
nos termos da legislação
vigente, para a docência

R$ 60,00

40 hs

1451,00

R$
100,00

40 hs

2074,94

R$
100,00
20 hs

725,50

R$
100,00
40 hs

1451,00

R$
100,00
20 hs

1037,47
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Professor Nível ll
40 h

129

Prova Objetiva

Psicólogo

13

Prova Objetiva

Psicólogo Escolar

2

Prova Objetiva

Técnico
Administrativo

11

Prova Objetiva

Técnico em
Enfermagem

Técnico em
Enfermagem Inst.
Cirúrgico

Técnico em
Enfermagem
Urg/Emergência

33

5

25

Prova Objetiva

Prova Objetiva

Prova Objetiva

em áreas específicas do
6° (sexto) ao 9º (nono)
ano do ensino
fundamental; Língua
Portuguesa; Matemática;
Ciências; História;)
Geografia; Inglês; Artes;
Ed. Física.
Formação superior em
curso de licenciatura em
graduação plena com
habilitação específica, ou
em área correspondente
com a complementação
nos termos da legislação
vigente, para a docência
em áreas específicas do
6° (sexto) ao 9º (nono)
ano do ensino
fundamental; Língua
Portuguesa;(Matemática;
Ciências; História;
Geografia; Inglês; Artes;
Ed. Física.
Ensino superior completo
em psicologia
Ensino superior completo
em psicologia
acompanhada de curso
de capacitação específica
na área de educação.
Ensino médio completo,
com formação em curso
de informática.
Conclusão do curso de
técnico de enfermagem, e
registro no conselho de
classe (coren) local.
Conclusão do curso de
técnico de enfermagem,
formação em
instrumentação cirúrgica
e registro no conselho de
classe (coren) local.
Conclusão do curso de
técnico de enfermagem, e
registro no conselho de
classe (coren) local.

R$
100,00

40 hs

2.074,93

40 hs

2316,73

40 hs

2956,80

40 hs

1290,04

R$
100,00
R$
100,00

R$ 60,00

R$ 60,00
40 hs

1010,78
R$ 60,00

40 hs

1010,78

R$ 60,00
40 hs

1010,78
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Técnico em
Higiene dental

Ensino médio completo e
curso complementar
específico na área e
registro no conselho
regional de odontologia
(cro) local.

4

Prova Objetiva

Técnico em
Laboratório

01

Conclusão do Curso
Técnico em Patologia
Prova Objetiva
Clínica e experiência
comprobatória mínima de
01 (um) ano

Técnico em
Radiologia

8

Prova Objetiva

Terapeuta
Ocupacional

2

Prova Objetiva

Tradutor e
Interprete de Libra
Escolar

10

Prova Objetiva

Vigilante Escolar

78

Prova Objetiva

Ensino médio completo e
curso complementar
específico
Ensino superior completo
em terapia ocupacional e
registro no conselho de
classe (crefito) local.
Nível médio completo,
acompanhado de curso
especifico em língua
brasileira de sinais-libras,
com a certificação de
proficiência, fornecida
pelo ministério da
educação - mec.
Ensino médio completo.

R$ 60,00
40 hs

1010,78

R$ 60,00
40hs

1.010,78

24 hs

1010,78

R$ 60,00

40 hs

R$
100,00

2316,73

R$ 60,00

40 hs

650,00

40 hs

622,00

R$ 60,00

1.4 As atribuições dos cargos estão estabelecidas em legislação específica, que regem o serviço público do Município de Porto Seguro,
Estado da Bahia.
1.5 Os candidatos classificados para todos os cargos ficarão à disposição da Prefeitura Municipal de Porto Seguro e irão prestar os seus
serviços, na localidade a ser oportunamente determinada pela municipalidade.
1.6 As vagas serão preenchidas na ordem de classificação, por ato de nomeação, de acordo com a necessidade e conveniência da
administração, decisão que será do órgão da Municipalidade em conformidade com deveres e prerrogativas do Chefe do Poder
Executivo.
1.7 O prazo de validade do concurso, para efeito de nomeação será de 02 (dois) anos contados da data de sua homologação, podendo
antes de esgotado, ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério e por ato expresso do Chefe do Poder Executivo,
consideradas a necessidade e a conveniência do serviço público.
1.8. Enquanto houver candidato aprovado e classificado, e não convocado para investidura dos cargos, não se publicará edital de
concurso para provimento dos mesmos cargos, salvo quando esgotado o prazo de validade do concurso que habilitou o candidato.
1.9 As exigências constantes do quadro (item 1.3) quanto à escolaridade/pré-requisitos, referente ao registro no Ministério da Educação, será
atendida, quando registrado na Secretaria de Educação do Estado.
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2. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.1 Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei n o 7.853, de 24 de outubro
de 1989, e no Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas para portadores de
necessidades especiais, exceto para os cargos em que haja somente uma vaga.
2.2 O candidato portador de necessidades especiais concorre em igualdade de condições com todos os candidatos e, ainda, aos 5% (cinco por
cento) do total de vagas reservadas.
2.2.1 O candidato portador de necessidades especiais, inicialmente, será classificado de acordo com as vagas de ampla concorrência para o
Cargo/Função a que concorre, e ainda, em relação à parte, aos 5% (cinco por cento) do total de vagas que foram reservadas a portadores de
necessidades especiais para o Cargo/Função a que concorre.
2.3 Somente serão consideradas como pessoas portadoras de necessidades especiais e deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias
constantes do art. 4o do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
2.4. As deficiências dos candidatos portadores de necessidades especiais, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou
recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o Cargo/Função.
2.5 Os candidatos portadores de necessidades especiais serão avaliados, previamente à nomeação, por uma equipe multiprofissional, de
acordo com o art. 43 do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
2.5.1 A equipe multiprofissional emitirá parecer terminativo, observando as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, a
natureza das atribuições para o Cargo/Função, a viabilidade das condições de acessibilidade e o ambiente de trabalho, a possibilidade de
utilização, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize e a Classificação Internacional de Doenças
apresentada.
2.6 As solicitações de atendimento especial deverão ser protocoladas no Posto de Inscrição, tratando-se de inscrição presencial.
2.7 O candidato portador de necessidades especiais participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no
que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e aos critérios de aprovação, horário e ao local de aplicação das provas.
2.8 Na inexistência de pessoas portadoras de necessidades especiais habilitadas, as vagas reservadas serão preenchidas pelos demais
candidatos, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.
3.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
3.2 A inscrição do candidato implicará na aceitação total e incondicional das disposições, normas e instruções constantes neste Edital.
3.3 Todas as informações prestadas pelo candidato ao inscrever-se, serão de sua inteira responsabilidade.
3.4 O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as conseqüências de eventuais
erros que seu representante venha a cometer ao preencher o Formulário de Inscrição.
3.5 Terá a sua inscrição cancelada e será eliminado do concurso o candidato que usar dados de identificação de terceiros para realizar a sua
inscrição.
3.6 A declaração falsa ou inexata de dados constantes da inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos, determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer tempo.
3.7 É de responsabilidade do candidato, o preenchimento de todos os campos do Formulário de Inscrição.
3.8 É de inteira responsabilidade do candidato, guardar o Comprovante de Pagamento, até a data da validação de sua inscrição.
3.8.1 O pagamento deverá ser efetuado através de Boleto Bancário.
3.9 Não serão acatados, em hipótese alguma, depósitos feitos em terminais de auto-atendimento, caixa rápido, banco 24 horas ou similares.
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3.10 A inscrição efetuada somente será acatada após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição. Para isso o candidato terá que
conferir através do site, na seção ÁREA RESTRITA PARA CANDIDATOS, 72 horas após a efetivação do pagamento da taxa, se a
inscrição foi validada.
3.11 Não haverá isenção do pagamento da taxa de inscrição.
3.12 O candidato terá sua inscrição homologada somente após a confirmação bancária do pagamento de sua taxa de inscrição.
3.12.1 Caso efetue pagamento correspondente a mais de uma inscrição as taxas não serão devolvidas.
3.12.2 O valor da taxa de inscrição está estabelecido para cada cargo, conforme exposto na tabela de cargos.
3.12.3 Se por qualquer razão, o candidato houver extraviado ou inutilizado o boleto bancário da taxa de inscrição, poderá emitir a
segunda via do mesmo através da internet, na seção ÁREA RESTRITA PARA CANDIDATOS, através do site até a data de
vencimento da mesma.
3.13 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.
3.14 Para efeito de inscrição serão considerados documentos de identificação:
a) Carteiras expedidas por Secretarias de Segurança Pública, por Comandos Militares, por Institutos de Identificação, por Corpos de
Bombeiros Militares ou por órgãos fiscalizadores (ordens, conselhos etc.);
b) Passaporte;
c) Certificado de Reservista;
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
e) Carteira Nacional de Habilitação, contendo foto.
3.15 Não serão aceitas inscrições por via postal, e-mail ou fax.
3.16 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, que ficará em sala
reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança.
3.16.1 A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas.
3.16.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da prova.
3.17 O candidato que necessitar de condições especiais para realizar as provas, deverá enviar até o último dia de inscrição por SEDEX,
para a empresa responsável pelo Concurso situada à Loteamento Varandas Tropicais, Complexo Empresarial Richard, Lote 26, Qd 01,
Jardim Aeroporto, Bairro Centro, Lauro de Freitas, Bahia, CEP: 42.700-000, um Requerimento, acompanhado de atestado médico com
a descrição de sua necessidade e especificando o tratamento diferenciado adequado.
3.17.1 A solicitação de condições especiais para a realização das provas será atendida obedecendo-se a critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
3.17.2. Não serão concedidas condições especiais para a realização das provas ao candidato que não as solicitar de acordo com o estabelecido
no subitem 3.18.
3.18 Por razões de segurança, os cadernos de questões serão entregues aos candidatos após 03 (três) horas do início da prova objetiva.
4.0 DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições ficarão abertas no período de .21/05/2012 ao dia 06/06/2012 através do site: www.srconcursosepesquisas.com.br .
4.2 Poderão candidatar-se ao referido Concurso, todos os cidadãos que preencherem os seguintes requisitos, sendo também necessários para a
investidura:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições de Lei,
no caso de estrangeiro.
b) Estar, na data da posse em dia com as obrigações militares, se for do sexo masculino;
c) Estar na data da posse, em situação regular com a Justiça Eleitoral;
d) Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
e) Na data da posse, possuir escolaridade mínima compatível com o cargo, de acordo com exigência do edital;
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f) Ter conduta ilibada na vida pública e privada;
g) Não registrar antecedentes criminais;
h) Pagar, a título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, a importância fixada no edital, de acordo com o cargo de opção;
i) Gozar de boa saúde física e mental para o exercício do cargo;
j) Possuir na data da posse idade mínima de 18 anos.

INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO
4.4 Na inscrição por Procuração, esta deverá conceder poderes especiais para requerer a inscrição do representado, com firma reconhecida,
acompanhada da Cédula de Identidade do Procurador.
4.4.1 Quando o Procurador estiver representando mais de um candidato, o mesmo deverá entregar procurações individualmente por cada
candidato e os comprovantes do recolhimento da taxa de inscrição, de acordo com o cargo.
4.4.2 Não serão efetivadas inscrições sem a devida apresentação da Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física, sendo os demais
documentos constantes no subitem 12.11, obrigatórios para a investidura dos aprovados e a sua não apresentação excluirá o candidato
automaticamente do concurso.
5.0 DO CONCURSO
5.1 O Concurso Público será composto de:
a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos.
b) Prova de Sanidade Física e Mental, de caráter eliminatório, para os candidatos a todos os cargos, sendo a realização dos exames de
inteira responsabilidade do candidato e a avaliação e emissão de atestados de saúde realizados por equipe medica designada pelo
município.
c) Prova Prática, de caráter habilitatório e eliminatório, para os candidatos ao cargo de Motorista.
5.2 Não será permitida a realização da prova fora do local, horário e data divulgados para o concurso.
5.3 A prova objetiva escrita será de acordo com a escolaridade mínima exigida para cada cargo e obedecerá a distribuição do item abaixo.
5.4 As questões versarão sobre temas especificados no Anexo I (Programas das Disciplinas) deste Edital, contendo cada questão, 04 (quatro)
alternativas de respostas, sendo apenas uma correta.

ALFABETIZADO - NÍVEL FUNDAMENTAL
ESCOLARIDADE

COMPONENTE DA PROVA

Nº DE
QUESTÕES

Português

05

Matemática

05

Conhecimentos Gerais

10

Conhecimento especifico

20

ALFABETIZADO - NÍVEL FUNDAMENTAL
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TOTAL

40

MÉDIO / TÉCNICO
ESCOLARIDADE

COMPONENTE DA PROVA

AGENTE DE ENDEMIAS - NÍVEL FUNDAMENTAL

Nº DE
QUESTÕES

Português

05

Matemática

05

Conhecimentos Gerais

10

Conhecimento especifico

20

TOTAL

40

SUPERIOR
ESCOLARIDADE

NÍVEL SUPERIOR

COMPONENTE DA PROVA

Nº DE
QUESTÕES

Português

05

Matemática e Raciocino Lógico

05

Conhecimentos Gerais

10

Conhecimentos Específicos

20

TOTAL

40

5.5 Serão convocados para a Prova Prática, os candidatos ao cargo de Motorista,Motorista Escolar e Operador de Maquinas Pesadas.
5.5.1 Após assinar a lista de presença no local determinado para comparecimento da Prova Prática, o candidato deverá aguardar seu
encaminhamento para o local de realização da prova.
5.5.2 O candidato que deixar de comparecer na data, local e horário estipulado ou não realizar a Prova Prática, independente do motivo, será
considerado reprovado no Concurso Público.
5.5.3 As Provas Práticas são de caráter habilitatório e eliminatório.
6.0 DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
6.1 As provas serão realizadas no dia 24/06/2012 e os locais serão divulgados através de Edital publicado no quadro de informações desta
Prefeitura e no site da empresa organizadora do concurso e da Prefeitura no seguinte endereço eletrônico:
www.srconcursosepesquisas.com.br.
6.2 Caso o nome do candidato não conste na Relação Geral de Inscritos, o mesmo deverá informar imediatamente à empresa organizadora do
concurso através dos telefones (71) 3363-6455 / (71) 3378-6756 / (71) 9902-4426, em horário comercial de segunda a sexta-feira.
6.3 Se constatado erro no cadastro, o candidato deverá informar imediatamente a empresa responsável, para que seja feita a devida correção.
6.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato, a identificação correta do seu local de prova, teste ou exame, e o comparecimento
nas datas e horários determinados.

Prefeitura Municipal de Porto Seguro
Estado da Bahia
Av. Navegantes, 240 - Centro - Tel: (73) 3268-1043 Porto Seguro - Bahia.
CNPJ: 13.635.016/0001-12

6.5 O candidato só terá acesso ao local de prova, com a apresentação do comprovante de inscrição e do documento de identidade
(original) utilizado na inscrição. A não apresentação dos referidos documentos impossibilitará o candidato de realizar a prova,
implicando na sua eliminação do concurso.
6.6 Durante a realização da prova não será permitido o uso de materiais de consulta, telefone celular, relógios digitais, óculos escuros,
chapéu, boné, Pager, protetor auricular, máquinas calculadoras, ou qualquer tipo de equipamento eletrônico.
6.7 O candidato deverá comparecer ao local designado para prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
estabelecido para fechar os portões.
6.8 Os portões de acesso aos locais de prova, serão abertos às 07h10 e fechados às 07h45, vedado o acesso após o fechamento dos
portões, não se levando em conta o motivo do atraso. (Horário de início das Provas 08h00 - Horário Local). E caso ocorra em dois
turnos, no turno da tarde os portões de acesso aos locais de prova, serão abertos às 13h15 e fechados às 13h45 (Horário de início das
Provas 14h00 - Horário Local).
6.9 Não haverá segunda chamada, ou repetição da prova, importando a ausência do candidato, por qualquer motivo, inclusive caso
fortuito ou força maior, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do concurso.
6.10 A prova objetiva terá a duração máxima de 04 (quatro) horas, só podendo o candidato retirar-se do local de aplicação das mesmas,
após 01 (uma) hora do seu início.
6.11 O candidato que não entregar o Cartão de Respostas no prazo estipulado será automaticamente eliminado do concurso.
6.12 Após resolver as questões, o candidato deverá marcar no Cartão de Respostas, que é o documento oficial para correção e o mesmo
deverá ser preenchido conforme instruções. Os prejuízos advindos das marcações incorretas são de exclusiva responsabilidade do
candidato, não havendo substituição do Cartão de Resposta por erro do mesmo.
6.13 O candidato que deixa de assinar o Cartão de Respostas no local destinado à assinatura, será eliminado do concurso.
6.14 São consideradas marcações incorretas, implicando em não se computar a questão: dupla marcação, marcação rasurada, marcação
emendada, campos de marcação não preenchidos integralmente, marcação ultrapassando o campo delimitado e marcação que não seja
feita com caneta esferográfica azul ou preta.
6.15 Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato sob pena de ser excluído do concurso:
I. Comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao concurso;
II. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e em companhia do fiscal;
III. Utilizar meios ilícitos para execução da prova;
IV. Porta arma, mesmo que possua o respectivo porte;
V. Fizer em qualquer momento da prova ou fase do concurso documentos ou declarações falsas;
VI. Perturbar, de qualquer modo, a execução dos trabalhos;
VII. Tratar com descortesia a qualquer pessoa envolvida na aplicação da prova (coordenadores, representantes da empresa, fiscais,
autoridades presentes).
6.16 O uso da borracha ou corretivo na superfície do Cartão de Respostas acarretará a anulação do mesmo.
6.17 Na ocorrência de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outro fato imprevisível ou previsível, porém de consequências
incalculáveis que impeça ou prejudique a realização do Concurso, ou de alguma de suas fases, à empresa realizadora do concurso será
reservado o direito de cancelar, substituir provas ou atribuir pesos compensatórios, de modo a viabilizar o concurso.
6.18 Na ocorrência de qualquer destas hipóteses, o Coordenador Geral do Estabelecimento e o Presidente da Comissão do Concurso
deverão ser imediatamente comunicados, cabendo apenas a este último, consumar a exclusão do candidato infrator.
7.0 DOS TÍTULOS
7.1 Os candidatos aos cargos de Nível Superior deverão enviar cópia autenticada dos documentos a serem considerados para a Avaliação de
Títulos com no máximo até 48 horas após o resultado parcial do concurso. Os mesmos só serão aceitos via sedex e deverão ser enviados para
Loteamento Varandas Tropicais, Complexo Empresarial Richard, Lote 26, Qd 01, Jardim Aeroporto, Bairro Centro, CEP 42700-000, Lauro
de Freitas – Ba. Caso as inscrições sejam prorrogadas, o prazo também se prorrogará até o último dia da nova data do fim da inscrição.
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7.1.1. O candidato que não apresentar as cópias dos documentos para a Avaliação de Títulos, no prazo estabelecido no subitem 7.1 deste
Edital, receberá nota 0 (zero) na Avaliação de Títulos.
7.1.2. As cópias dos documentos encaminhadas para a Avaliação de Títulos fora do prazo estabelecido no subitem 7.1 deste Edital não serão
analisadas.
7.2 Todas as cópias entregues deverão estar devidamente autenticadas em cartório.
7.2.1 Não serão analisadas cópias não autenticadas em cartório.
7.2.2 As cópias dos documentos entregues não serão devolvidas.
7.3 Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado ou doutorado, será aceito o diploma ou
certificado de conclusão do curso.
7.4 Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação lato sensu, será aceito o certificado de conclusão do curso, nos moldes do
art. 7º da resolução CNE/CES no 1 de 8 de junho de 2007.
7.4.1 Caso o certificado não contenha as informações definidas pela resolução citada no subitem anterior, será aceita uma declaração da
instituição informando que o curso atende as exigências da referida resolução, anexando a esta, obrigatoriamente, o histórico escolar que
permita identificar a quantidade total de horas do curso, as disciplinas cursadas e a indicação da aprovação ou não no curso, contendo
inclusive o resultado do trabalho final ou monografia.
7.4.2 Não será considerado como curso de pós-graduação lato sensu o curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado ou
doutorado cujas disciplinas não estejam concluídas e o candidato ainda não tenha realizado a dissertação ou tese, ou obtido o resultado do
julgamento das mesmas.
7.5 Todos os documentos deverão ser oriundos de instituições reconhecidas pelo MEC.
7.6 Os documentos relativos a cursos realizados no exterior só serão considerados quando atendida a legislação nacional aplicável.
7.7 Somente serão aceitas certificados/declarações das instituições referidas nos subitens anteriores nas quais seja possível efetuar a
identificação das mesmas e constem de todos os dados necessários à sua perfeita comprovação.
7.8 O número de pontos atribuídos aos Certificados e/ou Diplomas dos candidatos inscritos no cargo relacionado no item 7.1 entregues pela
conclusão em Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado inerentes aos cargos deste concurso, serão no máximo de 15 (quinze ) pontos por
candidato conforme quadro abaixo e item 7.9:

Item
01

Atribuição de Pontos para Avaliação de Títulos

04

Certificado devidamente registrado em órgão ou instituição competente de conclusão de
curso de pós-graduação em nível de especialização na área específica, com carga mínima
de 360 horas, acompanhado do Histórico Escolar, onde constem as disciplinas cursadas e
as respectivas cargas horárias.
Diploma, devidamente registrado em órgão ou instituição competente de conclusão de
mestrado, na área especifica acompanhado do Histórico Escolar.
Diploma devidamente registrado em órgão ou instituição competente de conclusão de
Doutorado na área específica, acompanhado do Histórico Escolar.
Experiência profissional na função

05

Publicação de pesquisas na área de saúde coletiva como autor principal

02
03

Máx. de
Títulos

Pontos por
Título

02 (dois)

01 ponto

01 (um)

01 ponto

01 (um)
10 (dez)

01 ponto
01 ponto ano/
0,00274
ponto/dia
0,5 ponto

01(um)

7.9 Os pontos atribuídos aos títulos serão considerados exclusivamente para efeito de classificação.
7.10 Os títulos entregues guardarão direta relação com as atribuições dos cargos em Concurso. Inclusive as experiências na área pública
deverão ser direcionadas com os cargos escolhidos pelos candidatos.
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7.11 Os títulos entregues, referentes à tabela acima nos item 02 e 03, caso excedam o número máximo de títulos, poderão ser pontuados de
acordo com o item 01, como complementação do número máximo de títulos previstos no item 01.
7.12 Não serão aceitos títulos entregues enviados por fax.
8.0 APURAÇÕES DOS RESULTADOS
8.1 A prova objetiva será corrigida por processo eletrônico de computação, totalizando 100 pontos. Os pesos são determinados conforme
tabelas abaixo:

NIVEL ALFABETIZADO / FUNDAMENTAL

DISCIPLINAS

PESOS

Português
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

2.5
2.5
2.0
3.0

MEDIO/TECNICO

DISCIPLINAS

PESOS

Português
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

2.5
2.5
2.0
3.0
NIVEL SUPERIOR

DISCIPLINAS
Português
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

PESOS
2.5
2.5
2.0
3.0

8.2 Serão eliminados os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) do total da prova objetiva.
8.3 Os candidatos serão convocados em rigorosa ordem de classificação, até o total preenchimento das vagas.
8.4 Havendo igualdade de pontos na nota final terá preferência sucessivamente, o candidato que:
I. Obtiver maior aproveitamento na prova específica.
II. Obtiver maior aproveitamento na prova de conhecimentos gerais.
III. Obtiver maior aproveitamento na prova de português.
IV. Tiver a idade mais elevada.
8.5 Após a aplicação dos critérios de desempate estabelecidos no subitem acima, se persistir o empate, será aplicado pela Secretaria de
Administração o sorteio entre os candidatos empatados.
8.6 Os candidatos em igualdade de classificação serão chamados a comprovar as condições, no prazo que lhes for fixado, quando na indicação
a ser feita para o provimento.

9.0 DOS RECURSOS
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9.1 O candidato ou seu procurador com outorga para tal fim terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da publicação de
cada resultado, para interpor recurso em formulário próprio contra o Gabarito Oficial, questão da prova objetiva de múltipla escolha e dos
demais resultados do concurso de acordo com o Cronograma de Trabalho do Anexo II, desde que, devidamente fundamentado, preenchidas
as demais condições estabelecidas no subitem 9.2 deste edital.
9.1.1 Não serão aceitos, fora do prazo estipulado, nenhum tipo de recurso mesmo que as questões do candidato sejam deferidas. O prazo
estabelecido para recursos de resultado só serão aceitos para o Resultado Parcial, pois o Resultado Final não será mais passível de
modificações já que o candidato terá como recursos dois momentos: recursos de questões que acontece logo após divulgação do gabarito e um
outro momento no Resultado Parcial conforme Cronograma de Trabalho do Anexo II. Permanecendo assim o Resultado Final incontestável
para que a prefeitura possa realizar a homologação.
9.2 O recurso a que se refere o subitem 9.1, dirigido ao Presidente da Comissão Realizadora do Concurso Público, deverá ser isento de
taxa e protocolado na Prefeitura Municipal de Porto Seguro, situada no Av. Navegantes, 240 - Centro - Tel: (73) 3268-1043, no horário
de expediente de atendimento ao público e apresentados em obediência às seguintes especificações:
a) nome completo do candidato, com o número do documento com o qual se inscreveu;
b) indicação do número de questão, em ordem crescente, das respostas marcadas pelo candidato e das respostas divulgadas pela
Empresa Realizadora do Concurso;
c) deverá ser protocolado em duas vias, com argumentação lógica, consistente e com a bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a
cada questão;
d) deverá ser assinado pelo candidato ou pelo seu procurador com outorga para tal fim.
9.3 Os recursos intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes serão indeferidos.
9.4 Não será aceita interposição de recurso:
a) via Correio Eletrônico e/ou fax ou por forma diferente da definida neste Edital;
b) sem nome do requerente;
c) sem as especificações do evento ao qual se refere;
d) que não apresente justificativa;
e) recurso coletivo (apresentado em conjunto com outros candidatos);
f) fora do prazo.

9.5 Na ocorrência do disposto neste capítulo poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida para uma
classificação superior ou inferior.
9.6 A comissão responderá aos recursos em até 5 (cinco) dias, podendo a mesma, se necessário, solicitar novo prazo por igual período.
9.7 A Prefeitura divulgará através de Edital, o resultado final deste Concurso, relacionando os candidatos habilitados em ordem de
classificação com o total de pontos obtidos, devendo ocorrer à homologação no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da referida
publicação, observando-se o disposto no subitem 8.4 e o Anexo II deste Edital.
9.8 A decisão proferida pela Comissão Realizadora do Concurso Público tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, não cabendo
recursos adicionais.
10. PROVA DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL
10.1 A Prefeitura Municipal, através do Órgão Competente, convocará os candidatos por ordem de classificação final, para a realização dos
exames de sanidade e capacidade física e mental, sendo desclassificados aqueles que não apresentarem condições satisfatórias, de acordo com
parecer circunstanciado emitido pela Secretaria Municipal de Saúde indicando a causa da sua reprovação.
11. DOS REQUISITOS PARA POSSE
11.1 O candidato deverá atender, cumulativamente, no ato da posse, aos requisitos referenciados no subitem 4.2 como também:
a) apresentar outros documentos que forem exigidos pela Prefeitura Municipal de Porto Seguro à época da posse;
b) ser aprovado em inspeção médica a ser realizada pelo serviço médico da Prefeitura Municipal de Porto Seguro ou por meio de convênios.
Caso o candidato seja considerado “inapto” para as atividades relacionadas ao cargo para o qual foi aprovado, por ocasião do exame médico
pré-admissional, este não poderá ser admitido. Esta avaliação terá caráter eliminatório.
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11.2 No ato da admissão, todos os requisitos especificados no subitem 4.2 e aqueles que vierem a ser estabelecidos em função da alínea “a” do
subitem 11.1, deverão ser comprovados por meio da apresentação de seu original, juntamente com fotocópia.
11.3 Excetuado o Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica, somente serão aceitos Certificados ou Certidões de Conclusão
de Curso de Licenciatura Plena, acompanhados dos respectivos Históricos Escolares com a necessária comprovação, pela Instituição de
Ensino, de que o Diploma encontra-se em trâmite para registro.
11.4 Tanto o Diploma quanto a Certidão e/ou Certificado de Conclusão de Curso deverão referir-se, de forma expressa nos referidos
documentos, a cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura, Conselho Nacional de Educação ou Conselho
Estadual de Educação.
11.5 Não serão aceitos, para efeito de comprovação de Licenciatura Plena, Certidões, Certificados ou Diplomas de Cursos Seqüenciais.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 O acompanhamento das publicações referentes ao concurso é de responsabilidade exclusiva do candidato.
12.2 Não serão prestadas informações relativas aos resultados parcial e final do concurso, através de telefone.
12.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumado o concurso, fato
que será mencionado em Edital a ser publicado no mural da Prefeitura e no site da empresa organizadora do Concurso.
12.4 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece o presente Edital e que aceita as condições do Concurso,
tais como se acham nele estabelecidas.
12.5 A inexatidão das afirmativas ou irregularidades constatadas no decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente,
eliminará o candidato do concurso anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição.
12.6 O candidato que recusar a nomeação ou deixar de entrar em exercício, ou ainda, que deixar de se apresentar durante os 30 (trinta) dias
subseqüentes à convocação, perderá os direitos de sua classificação.
12.7 A aprovação no Concurso gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação.
12.8 Durante o período de validade do Concurso, a Municipalidade de Porto Seguro reserva-se o direito de proceder às nomeações em número
que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e a efetiva existência do cargo vago.
12.9 Havendo desistência de candidatos convocados para a nomeação, a Municipalidade de Porto Seguro procederá, durante o prazo de
validade do Concurso, a tantas convocações quantas forem necessárias para o provimento das vagas oferecidas neste Edital, seguindo
rigorosamente a ordem de classificação estabelecida no Edital de homologação.
12.10 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na S&R Concursos e Pesquisas LTDA, enquanto estiver participando do
Concurso, e na Prefeitura Municipal de Porto Seguro, se aprovado.
12.10.1 Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu endereço.
12.11 No ato da admissão, os candidatos convocados deverão apresentar os seguintes documentos:
a) 2 (duas) fotos 3x4, coloridas e recentes;
b) certidão de Nascimento, se solteiro, ou de Casamento, se casado;
c) certidão de Nascimento dos dependentes se houver;
d) carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
e) carteira de Identidade;
f) certificado de Reservista se for o caso;
g) título de Eleitor e comprovante de votação ou de justificativa da última eleição;
h) CPF – Cadastro de Pessoa Física;
i) PIS/PASEP;
j) comprovante de residência – conta de água, luz ou telefone fixo;
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k) comprovação do grau de escolaridade (diploma de curso superior registrado no MEC, certificado de conclusão do ensino médio ou
fundamental ou técnico);
l) registro e quitação junto ao conselho ou órgão fiscalizador do exercício profissional, se forem o caso;
m) declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, conforme previsão do artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal;
n) atestado de Saúde Ocupacional (ASO);
o) declaração, sob as penas da Lei, de que não tem contra si sentença penal condenatória transitada em julgado.
12.11.1 Os documentos requeridos nas letras “b”, “c”, “e”, “f”, “g”, “h”, “j”, “k”, e “l” deverão ser apresentados por cópia autenticada.
12.12 Para obtenção do Atestado de Saúde Ocupacional de que trata a letra “n” do subitem 11.11, o candidato aprovado e convocado deverá
se submeter a exame médico, de caráter eliminatório, a ser realizado por Junta Médica credenciada pela Municipalidade de Porto Seguro, que
constará de avaliação clínica e exames complementares.
12.12.1 O candidato deverá apresentar os seguintes exames complementares, entre outros que poderão ser solicitados pela Junta Médica, se
necessário:
a) hemograma com tipagem sanguínea (ABO - Rh) e dosagens de glicemia, uréia, creatinina, sódio, potássio, colesterol total e frações,
triglicerídeos e VDRL;
b) sumário de urina;
c) radiografia de tórax (PA);
d) eletrocardiograma;
e) avaliação oftalmológica;
12.13 Ao tomar posse, o servidor nomeado, ficará sujeito ao estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual sua
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observado os seguintes fatores:
I - Assiduidade
II - Disciplina
III - Capacidade de iniciativa
IV - Produtividade
V - Responsabilidade
12.14 Obrigatoriamente 04 (quatro) meses antes de findo o período, a avaliação do desempenho do servidor será submetida à homologação da
autoridade competente. No caso da informação ser pela inadequação do servidor, será assegurado a este, direito de defesa.
12.15 Todos os atos pertinentes ao processo deste Concurso Público, serão divulgados através da Internet no site:
www.srconcursosepesquisas.com.br, ficando disponibilizado até 06 (seis) meses após a conclusão do processo.
12.16 Não será feita nenhuma comunicação aos candidatos através de outro meio que não sejam os avisos afixados no mural da Prefeitura
Municipal de Porto Seguro/BA, meios de comunicação oficial do município e no site da Empresa.

12.17 É de responsabilidade do Candidato verificar seus dados bem como a verificação do local de realização da sua prova que será
afixada no mural da sede da Municipalidade de Porto Seguro e no site da Empresa responsável pela elaboração do Concurso.
12.18 O não comparecimento do Candidato no local de realização das provas na data e horário marcado, não será motivo de recurso ou de
realização de uma segunda chamada.
12.19 Os Candidatos inscritos através da Internet deverão obrigatoriamente indicar um telefone fixo e endereço eletrônico (e-mail), ficando
o site da Empresa Responsável pelo Concurso como o seu canal obrigatório de comunicação, devendo todos os atos relativos ao processo
deste Concurso Público serem divulgados com prazo mínimo de 72 horas após o termino das inscrições, para acompanhamento dos mesmos,
sendo de exclusiva responsabilidade dos Candidatos acompanharem as publicações on-line.
12.20 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso, ouvida a Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Porto
Seguro-Bahia
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Prefeitura Municipal de Porto Seguro, Bahia, 25 de Maio de 2012

Gilberto Abade
Prefeito

ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL FUNDAMENTAL

LINGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Dígrafo; Encontros Vocálicos e Consonantais; Separações de Silábica;
Sinônimos e
Antônimos; Flexões do substantivo; Aumentativo e Diminutivo. Sujeito e Predicado. Classes Gramaticais.
MATEMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
MATEMÁTICA: Resolução de problemas simples da vida cotidiana envolvendo conhecimento de adição, subtração,
multiplicação e divisão de
números naturais. Relação de ordem e grandeza. Dezena e dúzia. Medidas de tempo. Comprimento e distancia; metro e
quilometro. Capacidade:
litro, massa e quilograma. Raciocínio Lógico: medir a habilidade do candidato em entender as relações entre as pessoas,
lugares, coisas, objetos,
etc. Deduzir novas informações das relações fornecidas, através de raciocínio básico. Verificar a capacidade de utilizar-se
de raciocínio analítico e
dedutivo. Interpretação de seqüências numéricas. Interpretação de seqüências lógicas através do uso de figuras
interpretação de seqüências
lógicas através do uso de símbolos.

CONHECIMENTOS GERAIS
COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CONHECIMENTOS GERAIS: O município de Poro Seguro: Aspectos Históricos, Emancipação Política, Administração
Municipal, O Poder
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Legislativo e Executivo, Lei Orgânica do Município, Personalidades do Município, Festas Religiosas, Limites, Localização,
Recursos Naturais,
Clima, Relevo, Vegetação, Bacia Hidrográfica, Agricultura, Pecuária e Manifestações Folclóricas. O Estado da Bahia:
Localização, Primeiros
Habitantes, Governantes, Folclore, Religião, Preservação Ambiental, Bacia Hidrográfica, Capital do Estado, Atividades
Econômicas,
Independência da Bahia, Escritores e Poetas famosos da Bahia.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
NÍVEL FUNDAMENTAL – AGENTE DE ENDEMIAS

CONHECIMENTO ESPECÍFICO (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS): Quem é o Agente de Endemias. Atribuições
do agente de Endemias. Ações a serem desenvolvidas pelo agente de Endemias. Sistema de Informação que o agente
de Endemias trabalha. Finalidade do Sistema de Informação para o trabalho do agente de Endemias. Conhecimento
básico sobre: Esquistossomose, Doença de Chagas, Dengue, Cólera, Febre Amarela, Filariose, Leishamaniose, Peste,
Raiva, Leptospirose e Malária. Biologia dos vetores. Reconhecimento geográfico. Tratamento e cálculo para tratamento.
Pesquisa Entomológica. Criadouros. Manuseio de inseticida e uso de E.P.I. Organização e operação de campo. Casos
confirmados e notificados de Dengue no Município em 2003. Material de uso diário. Estratificação Entomo Epidemiológicos dos municípios.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL MÉDIO

LINGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de Textos, A Organização Textual dos Vários Modos de Organização Discursiva,
Coerência e Coesão,
Ortografia, Classe, Estrutura, Formação e Significação de Vocábulos, Estrutura de Palavras, Formação de Palavras,
Significação de Palavras,
Oração e seus Termos, Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da Oração, A Estrutura do Período, As
Classes de Palavras: Adjetivo,
Advérbio, Artigo, Preposição, Conjunção, Interjeição, Numeral, Pronomes, Substantivos, Verbos, Linguagem Figurada,
Pontuação, Crase,
Sintaxe de Colocação.
MATEMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
MATEMÁTICA: Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto e a relação de
inclusão; conjunto das
partes, dízimas periódicas. Funções. Função do 1º grau. Função quadrática. Função modular. Problemas com equações.
Potenciação. Função
exponencial. Logaritmo. Função logaritmo. Equação e Inequações: do 1º e 2º grau, exponencial, logarítmica. Sistema de
equações. Matrizes.
Determinante. Análise Combinatória. Números complexos. Polinômios. Geometria Plana: semelhança de triângulo,
relação métrica do triângulo
retângulo. Área de polígonos. Problemas envolvendo sistema decimal de medida. Noções de Matemática Financeira.
Média aritmética e
ponderada.
CONHECIMENTOS GERAIS
COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
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Conhecimentos Gerais: Atualidades.
O município de Porto Seguro: Aspectos Históricos, Emancipação Política, Administração Municipal, O Poder Legislativo e
Executivo, Lei Orgânica do Município, Personalidades do Município, Festas Religiosas, Limites, Localização, Recursos
Naturais, Clima, Relevo, Vegetação, Bacia Hidrográfica, Agricultura, Pecuária e Manifestações Folclóricas. O Estado da
Bahia: Localização, Primeiros Habitantes, Governantes, Folclore, Religião, Preservação Ambiental, Bacia Hidrográfica,
Capital do Estado, Atividades Econômicas, Independência da Bahia, Escritores e Poetas famosos da Bahia.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - EDUCADOR SOCIAL DO PETI
. Relações Humanas no trabalho. Liderança. Motivação. Relações entre família e escola. Adolescência: riscos sobre o
trabalho precoce, sexualidade, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, DST, malefícios do uso de drogas.
Questionamentos sobre: Cuidados e atenção com crianças, adolescentes e adultos. O Corpo Humano: Noções gerais.
Nutrição: Noções gerais. Alimentação: Função dos alimentos, Alimentação equilibrada, Doenças causadas pela fome,
Conservação dos alimentos. Higiene: Importância, Higiene física, Mental e social, A higiene e a saúde, Hábitos de
higiene. Lei 8.069/90: Estatuto da Criança e do Adolescente. Noções sobre a Política Nacional de Assistência Social.
Programas Sociais. Noções sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Noções de direitos fundamentais
segundo a Constituição Federal de 1988.
.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A Reforma da Educação Profissional: organização e princípios. Parâmetros
Curriculares do Ensino Médio. Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Educação e Trabalho. Planejamento
Curricular e de Ensino: conceitos e princípios. Avaliação em Educação: conceitos, princípios, técnicas e instrumentos.
Tendências Pedagógicas. DIDÁTICA - Introdução à tecnologia educacional, técnicas de audiovisual; Rádio e TV
Educativa; Teoria da comunicação; Técnica Psico-Pedagógica de mensuração e instrução individualizada. Prática
educativa, pedagogia e didática; Teoria da instrução e do ensino; Os métodos de ensino; O processo de ensino na escola;
Planejamento escolar. METODOLOGIA: - Teorias da aprendizagem; Metodologia de ensino; A formação do Professor; A
atuação do aluno-mestre; Princípios metodológicos; Objetivos da metodologia. METODOLOGIA DO ENSINO DA
HISTÓRIA E GEOGRAFIA - Metodologia do ensino da história e geografia do 1º grau, Oriente antigo, Egito,
Mesopotâmia, Palestina; 1ª e 2ª Guerras mundiais; Geografia do Brasil - O extrativismo mineral e fontes de energias, Os
blocos econômicos e suas áreas de influencias. METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS - Técnica de ensino; Uma
Metodologia para o ensino da Ciência; Um programa de ciências para as 4 (quatro) séries iniciais; Ar; Água; Corpo
humano (Histologia humana); Ecologia; Noções básica de Química e Física.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de pacientes na clínica odontológica. Anatomia e fisiologia da cavidade
bucal. Principais
doenças na cavidade bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão e lesões de mucosa. Placa bacteriana: identificação,
morfologia, fisiologia,
relações no meio bucal. Medidas de prevenção/promoção da saúde bucal, higiene dentária: técnicas de escovação
supervisionada e fluorterapia.
Organização de programas coletivos e individuais de promoção de saúde bucal. Materiais odontológicos: nomenclatura,
utilização, preparo,
manipulação e acondicionamento. Equipamento e instrumental: nomenclatura, utilização e preparo. Índices
epidemiológicos utilizados em
odontologia, preenchimento de fichas de controle e fichas clínicas, registros em odontologia. O processo de trabalho em
saúde bucal - trabalho em
equipe. Educação em saúde bucal; métodos, técnicas e produção de materiais educativos. Ergonomia: espaço físico,
postura, posição de trabalho,
preparo do ambiente para o trabalho. Normas de biossegurança e controle de infecção na prática odontológica.
Equipamento e instrumental:
limpeza, esterilização/desinfecção, acondicionamento, funcionamento, lubrificação, manutenção e conservação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistência do Técnico de enfermagem no Pré Natal e durante o parto. Atuação do
Técnico de
enfermagem no programa de imunização do ministério da saúde; Atuação do Técnico de enfermagem no programa
DST/AIDS do ministério da
saúde. Medidas de prevenção e controle da infecção hospitalar. Métodos e vias de administração de medicamentos.
Fundamentos de enfermagem.
Cuidados com cateteres, drenos e ostomias. Cuidado do Técnico de enfermagem ao paciente cirúrgico no pré, trans e
pós-operatório. Assistência
do Técnico de enfermagem ao paciente Grave. Assistência do Técnico de enfermagem ao paciente politraumatizado.
Balanço Hídrico. Lei do
Exercício Profissional e decreto regulamentador do exercício profissional. Código de Ética dos profissionais de
enfermagem. Medidas de
proteção e prevenção de acidentes de trabalho.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – INSPETOR DE TRÂNSITO
Sistema Nacional de trânsito: disposições gerais; da composição e da competência 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
Transito. Dos veículos: disposições gerais; da segurança dos veículos; da identificação do veículo; dos veículos em
circulação Internacional;
do registro de veículos; do licenciamento. Da condução de escolares. Da habilitação. Das infrações. Das penalidades.
Das medidas administrativas. Dos conceitos e definições. Legislação pertinente ao exercício da profissão.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL SUPERIOR
LINGUA PORTUGUESA – COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Compreensão de Textos, A Organização Textual dos Vários Modos de Organização Discursiva, Coerência e Coesão,
Ortografia, Classe, Estrutura, Formação e Significação de Vocábulos, Estrutura de Palavras, Formação de Palavras,
Significação de Palavras, Oração e seus Termos, Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da Oração, A
Estrutura do Período, As Classes de Palavras: Adjetivo, Advérbio, Artigo, Preposição, Conjunção, Interjeição, Numeral,
Pronomes, Substantivos, Verbos, Linguagem Figurada, Pontuação, Crase, Sintaxe de Colocação.
CONHECIMENTOS GERAIS – COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Conhecimentos Gerais: Atualidades.
O município de Porto Seguro: Aspectos Históricos, Emancipação Política, Administração Municipal, O Poder Legislativo e
Executivo, Lei Orgânica do Município, Personalidades do Município, Festas Religiosas, Limites, Localização, Recursos
Naturais, Clima, Relevo, Vegetação, Bacia Hidrográfica, Agricultura, Pecuária e Manifestações Folclóricas. O Estado da
Bahia: Localização, Primeiros Habitantes, Governantes, Folclore, Religião, Preservação Ambiental, Bacia Hidrográfica,
Capital do Estado, Atividades Econômicas, Independência da Bahia, Escritores e Poetas famosos da Bahia.
MATEMATICA / RACIOCÍNIO LÓGICO - COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Lógica sentencial e de primeira ordem. Enumeração por recurso. Contagem: princípio aditivo e multiplicativo. Arranjo.
Permutação. Combinação simples e com repetição.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação Física no contexto geral da educação; Educação Física, esporte e
sociedade; O Papel do

Prefeitura Municipal de Porto Seguro
Estado da Bahia
Av. Navegantes, 240 - Centro - Tel: (73) 3268-1043 Porto Seguro - Bahia.
CNPJ: 13.635.016/0001-12

professor na aprendizagem; Função social da Educação Física; Relações entre Educação Física e lazer; Educação Física
e corporeidade
Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício; Planejamento do ensino da Educação Física; Conteúdos e avaliação;
Educação Física: cidadania,
inclusão e qualidade de vida; Treinamento desportivo; Nutrição e atividade física; Ética profissional e aspectos filosóficos
da Educação Física
Escolar: conceitos, princípios, finalidade e objetivos; As diferentes manifestações da cultura corporal: jogos, esporte, lutas,
danças, ginásticas;
Dimensões biológicas da infância e adolescência incluindo noções básicas de Anatomia e Ergonomia; Parâmetros
Curriculares Nacionais de
Educação Física para o Ensino Fundamental: objetivos do ensino, conteúdos, estratégias de ensino e Avaliação;
Avaliação do rendimento escolar
nas dimensões quantitativa e qualitativa: testes antropométricos; posturais; cardiorrespiratórios, neuromusculares;
relacionais e cognitivos;
Socorros de Urgência em incidentes comuns em ambientes onde se realizam atividades físicas: fratura, entorse, luxação,
desmaio, epistaxe;
escoriação, hematoma, insolação, hipotermia, entre outros. Educação para a autonomia do aluno em relação ao
desenvolvimento de um estilo de
vida ativo: desenvolvimento da aptidão física: conceitos e componentes básicos da aptidão física, riscos e benefícios
envolvidos na prática regular
de exercícios físicos, esforço, intensidade e freqüência nos exercícios.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR NÍVEL I
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS As tendências pedagógicas na educação. Planejamento de ensino e projeto
pedagógico da escola. O processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, métodos. Avaliação do
ensino/aprendizagem. Educação inclusiva e fracasso escolar. Parâmetros curriculares nacionais de 1ª a 4ª séries. Temas
Transversais. Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 53 a 73 e 129 a 144); Artigos 205 a 214 da Constituição Federal;
A Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 67. Educação Infantil:
objetivos gerais da educação infantil; o atendimento em creches e pré-escolas: características gerais; a concepção de
criança enquanto sujeito social e histórico; brincar: o significado da brincadeira na formação da criança; interação socialdiversidade e individualidade; a aprendizagem significativa e os conhecimentos prévios; a resolução de problemas; o
profissional da Educação Infantil- características fundamentais; a organização do currículo – orientações didáticas,
objetivos e conteúdos.; a formação pessoal e social; concepção e aprendizagem; a criança de 04 a 06 anos – orientações
didáticas quanto aos conteúdos: nome, imagem, independência e autonomia, respeito à diversidade, identidade de
gênero, interação, jogos e brincadeiras, cuidados especiais; o erro construtivo; avaliação formativa: observação e registro.
Obs.: Consultar o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.
PROFESSOR NIVEL II
Artes: Teoria da Arte: História da arte-educação no Brasil; fundamentos da arte-educação; significados da arte. História
da Arte: Origem, características;
principais obras e artistas dos estilos da arte: renascentista, barroco, impressionista, expressionista e da arte brasileira
(século XIX, moderna e contemporânea). Modalidades
Artísticas – Desenho/Pintura: composição plástica e seus elementos, estudo das cores; Música: o som (fontes sonoras,
qualidade do som, nomes dos sons musicais), a voz
(classificação vocal, tipos de conjunto), música folclórica e popular brasileira (nacional e paraense); Teatro: história do
teatro no Brasil. Noções Geométricas: ponto, linha, reta, plano;
figuras geométricas: triângulo, quadrilátero e polígonos.

Ciências: Aspectos metodológicos do ensino de Ciências; Matéria e suas propriedades; A evolução da química: Da
alquimia a química dos nossos dias:
classificação dos elementos e misturas – substancias e reações químicas; As funções e as leis químicas – A utilização
dos elementos químicos e de seus compostos pelos seres
vivos; A química no progresso de ciências e da tecnologia-bioquímica; Energia: formas, transformação da energia e a
qualidade de vida humana, fontes alternativas; Noções de Fisica:
Movimento, forca inércia, massa e peso – maquinas – redução do espaço para a realização do trabalho – óptica;
Constituição do organismo; Os principais eventos históricos no
estabelecimento da teoria celular; A evolução celular; Aspectos gerais na organização e funcionamento da célula;
Diferenciação entre células, tecidos e sistemas; Estudo dos tecidos;
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Exigências nutritivas básicas e minerais; Aspectos básicos na organização e fisiologia dos aparelhos: digestório,
circulatório, respiratório, excretor, nervoso, endócrino, reprodutor,
locomotor, características anatômicas e fisiológicas das glândula endócrinas; A descoberta do sexo – métodos
contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis e prevenção da
AIDS; Sexo na adolescência; Origem, evolução, classificação e características dos seres vivos – ecossistemas,
populações e comunidade; Relação Produtor/
Consumidor/decompositor; Evolução da Astronomia: estudo dos astros, instrumento para pesquisa do Universo; O
homem e as viagens espaciais; O planeta terra: a importância para
os seres vivos; Fósseis, solo: litosfera, uso, nutrientes do solo e seu aproveitamento; Água: ciclo atmosférico: as funções
vitais e naturais, ar e saúde humana.
Educação Física : Cultura das Atividades Físicas/Movimento Humano (jogos, lutas, danças, ginásticas, esportes, lazer e
recreação); Equipamento e Materiais
(diferentes equipamentos materiais e suas possibilidades de utilização na açao pedagógica e técnico-cientifica com as
manifestações de Atividade Física/Movimento Humano);
Atividade Física/Movimento Humano e Performance (desempenho e condicionamento humano); Atividade
Física/Movimento Humano Saúde e Qualidade de Vida (aptidão física e
aspectos preventivos e terapêuticos do exercício físico); Abordagens da Educação Física Escolar (Desenvolvimentista,
Criticas, Psicomotora, construtivista); Motricidade Humana
(Lateralidade, Tonicidade, Orientação Espaço-Temporal, Praxia Global e Fina); Corporeidade (Esquema Corporal,Imagem
Corporal e Expressão Corporal); Cineantropometria
(Antropometria); Crescimento e Desenvolvimento Corporal.
Ingles: Verbo To be (presente/passado); Pronomes, Reflexivos, Relativos, Interrogativos, Demonstrativos, Indefinidos e
Possessivos ; Adjetivos Possessivos;
Artigos; Substantivos: Gênero e Numero; Caso Genitivo; Adjetivos: Noções Gerais; Grau dos Adjetivos; Uso de How Much
e How Many; Preposições: In, On, At, By, To, From, With;
Tempos Verbais: Simple Present, Simple Past, Simple Future, Present Perfect, Past Perfect; Passado dos Verbos
Regulares e Irregulares; Present Continuous, Past Continuous; Futuro
Imediato; Tag Questions; Verbos Modais; If Clauses. Voz Ativa e Voz Passiva; Números Cardinais e Ordinais; Formação
dos Advérbios.
Historia : Aspectos metodológicos do ensino da Historia; A Historia como conhecimento humano; Formação do aspecto
social brasileiro; a apropriação da
América pelos Europeus, formação da sociedade brasileira; a organização administrativa, a organização econômica e as
formas de trabalho, a sociedade colonial, expansão
territorial e das descobertas das minas, influencia das ideologias liberais na Historia do Brasil e movimentos políticosociais no final do século XVIII, transformações ocorridas na
Europa no inicio do século XIX e a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil; Formação do Espaço Social Brasileiro
Independente: a colonização da América – sistemas coloniais e
Mercantilismo; movimentos de Independência; a organização do Estado brasileiro, movimentos populares e agitações
político-sociais nas províncias, mudanças no panorama
mundial e transformações sócio-econômicas no Brasil, o Brasil do século XX, a Segunda Republica e a crise mundial,
uma experiência democrática no Brasil – Deposição de Vargas e
a Era de JK, o golpe de 1964 a abertura democrática; O Estado nacional brasileiro na América Latina: o Estado brasileiro
atual, os Estados nacionais na América Latina
(semelhanças e diferenças ), a formação dos Estados Nacionais liberais nos séculos XVIII e XIX nas Américas, a
modernização dos Estados Republicanos na América Latina e suas
manifestações; As novas relações econômicas e políticas – a Globalização e o Mercosul, as manifestações culturais da
América Latina – ontem e hoje; a construção do Brasil
contemporâneo na ordem internacional: transição do Feudalismo para o Capitalismo, potencias européias e a disputa
pelas regiões produtoras de matéria -prima , consolidação do
Capitalismo monopolista nos EUA e a crise mundial do liberalismo, os conflitos entre as grandes potencias e a
consolidação do Capitalismo monopolista no Brasil, governos militares
na América e o processo de redemocratização, desenvolvimento brasileiro na atualidade, o Brasil no contexto do mundo
atual.
Matemática: Geometria Analítica e Vetores em Duas e Três Dimensões: Operações Vetoriais, Produtos Escalar, Vetorial
e Misto; Retas, Cônicas, Planos e
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Circunferências; Bases, Transformações e Projeção Ortogonal. Geometria Plana: Congruência de triângulos; Polígonos
Convexos; Polígonos Regulares; Ângulos numa Circunferência;
Quadriláteros notáveis; Segmentos proporcionais; Triângulos semelhantes; Triangulo retângulo; Triangulo qualquer;
Comprimentos de circunferências; Áreas. Geometria Espacial:
Paralelismo e perpendicularismo; Projeção ortogonal e distancias; Poliedros; Prisma; Pirâmide; Cilindro e cone de
revolução; Esfera; Troncos; Inscrição e circunscrição de sólidos
Álgebra: Teoria dos conjuntos; Funções; Equações e inequações; Polinômios; Números Complexos; Matrizes e
determinantes; Sistemas lineares; Progressões. Probabilidade e
Estatística: Analise Combinatória; Calculo de probabilidades; Estatística Descritiva; Distribuições de probabilidade
discretas e continuas. Calculo: Limites de funções; A derivada e
suas aplicações; Integrais definidas e indefinidas; Funções exponencial e logarítmica; Funções trigonométricas; Series
infinitas; Integrais múltiplas; Equações diferenciais de 1a e 2a
ordem.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Formas de Estado. O papel do Estado no mundo globalizado. A sociedade civil (suas
diversas acepções).
Garantias Constitucionais Fundamentais. Previdência Social. LOAS. SUAS. SUS. ECA. Estatuto do Idoso. Bases
históricas do Serviço Social.
Reconceituação. Dimensão política da prática profissional na contemporaneidade. Planejamento estratégico. Atuação
profissional na execução de
políticas públicas. Instrumentalidade do Serviço Social. Demandas institucionais. O espaço de trabalho do Serviço Social.
Ações propositivas da
prática profissional. Trabalho Interdisciplinar. Participação política. Participação cidadã no poder local e global.
Organizações Sociais. Código de
Ética Profissional do Assistente Social.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - BIÓLOGO/BIOQUÍMICO.
CONHENCIMENTOS ESPECÍFICOS: Formas Farmacêuticas (Sólidas, Líquidas, Semi-Liquidas) Incompatibilidades
farmacêuticas (Físicas,
Químicas e físico-químicas), Alterações da estabilidade, Operações farmacêuticas (Pulverização, Dissolução, Filtração,
Secagem, Esterilização e
Dispersão), Farmácia hospitalar, Reações adversas a medicamentos e interações; O Hospital (Conceito, Objetivos,
Classificação, Tipologia e
Estrutura Organizacional); Sistema de distribuição de medicamentos; Material médico-hospitalar (Tipo, Armazenamento,
Distribuição e Uso);
Fármacocinética (Absorção, Distribuição, Metabolismo e Excreção); Atuação do farmacêutico nas principais comissões do
hospital;
MICROBIOLOGIA: - Métodos microscópicos, Meios de cultura utilizado na Rotina, Antibiograma, coprocultura, urocultura,
hemocultura,
Bactérias Gran Positivas e negativas, Mycobacterium, DST, Micoses; Diagnósticos das principais viroses humanas.
Esterilização e Desinfecção.
PARASITOLOGIA: Coleta, conservação, transporte de material, Diagnóstico pelo exame, ciclo biológico, habitat,
patogenia das principais
verminoses. HEMATOLOGIA: coleta, conservação, transporte do material; Anticoagulantes, Técnicas de coloração de
sangue; contagem de
eritrócitos, leucócitos. Plaquetas e reticulócitos (Alterações e interpretação clínica); Determinação da hemoglobina,
hematócrito, índices
hematimétricos (Interpretação clínica); hemograma completo; Hemóstase e coagulação; sistema ABO e Rh;
Determinação das alterações
hematológicas; Principais anemias; Leucemias. BIOQUÍMICA CLÍNICA: coleta, conservação e transporte de amostras,
anticoagulantes;
Métodos analíticos aplicados a ioquímica; Glicídios, lipídios, Enzimas, eletrólitos; Equilíbrio Ácido-Básico, Marcadores
tumorais, Hormônios,
Fluídos biológicos (Sangue, Sêmem, Líquido sinovial, Líquidos serosos; Liquido Amniótico; Líquido cefalorraquidiano;
Sucos digestivos);
Uroanálises. IMUNOLOGIA: - Conceitos gerais, Resposta imune; Antígenos leucocitário humano; Reações de
hipersensibilidades;
Imunohematologia; Métodos de diagnósticos imunológicos aplicados às doenças de origem bacteriana, viral,
parasitológica, fúngica e doenças
auto-imunes
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Parâmetros para o funcionamento do SUS. Saúde e Doença: Promoção à saúde.
Prevenção e controle de
infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no controle de doenças. Introdução à
Enfermagem: Origem e evolução
da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de
Enfermagem. Enfermagem
Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos distúrbios: do sangue, respiratórios,
cardiovasculares,
gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da pele.
Atuação de enfermagem em
Centro Cirúrgico e em Central de Material. Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à
saúde materno–infantil e
pediatria: pré–natal, parto e puerpério e período neonatal. Políticas de saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FARMACÊUTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Formas Farmacêuticas (Sólidas, Líquidas, Semi-Liquidas) Incompatibilidades
farmacêuticas (Físicas,
Químicas e físico-químicas), Alterações da estabilidade, Operações farmacêuticas (Pulverização, Dissolução, Filtração,
Secagem, Esterilização e
Dispersão), Farmácia hospitalar, Reações adversas a medicamentos e interações. O Hospital (Conceito, Objetivos,
Classificação, Tipologia e
Estrutura Organizacional). Sistema de distribuição de medicamentos; Material médico-hospitalar (Tipo, Armazenamento,
Distribuição e Uso).
Farmacocinética (Absorção, Distribuição, Metabolismo e Excreção). Atuação do farmacêutico nas principais comissões do
hospital.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO VETERINÁRIO
Anatomia patológica e patologia clínica veterinária: alterações cadavéricas, técnicas de necropsia, colheita de amostras,
diagnóstico macroscópico e laboratorial. Doenças dos animais domésticos e zoonoses de importância em saúde pública:
etiologia, sintomatologia, epidemiologia, profilaxia e controle. Higiene veterinária e inspeção sanitária de produtos de
origem animal: sistemas de criação e/ou produção animal, utilização da água, condições de transporte, abate sanitário,
tecnologia, processamento, inspeção, fiscalização e comercialização de POA. Vigilância sanitária no comércio de
alimentos: doenças transmitidas por alimentos, controle físico-químico e microbiológico de alimentos, fiscalização. Noções
básicas de Saúde Pública.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NUTRICIONISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Principais deficiências nutricionais em grupos populacionais vulneráveis no Brasil.
Política Nacional de
Alimentação e Nutrição. Programas de Intervenção Nutricional. Planejamento e Gestão dos programas de Alimentação e
Nutrição. Alimentação
e Nutrição nas diferentes etapas do ciclo vital e nos estados fisiológicos. Administração das Unidades de Alimentação e
Nutrição. Fisiopatologia e
dietoterapia dos principais transtornos gastrintestinais, cardiovasculares, renais e metabólicos. Noções sobre Políticas de
Saúde. Sistema Único de
Saúde – SUS: Princípios e Diretrizes, Lei Orgânica do SUS (Lei 8.142/90). Financiamento do SUS. Determinantes e
Condicionantes da Saúdedoença.
Transição Demográfica e Epidemiológica no Brasil. Situação da Mortalidade no Brasil. Situação de doenças
transmissíveis no Brasil.
Vigilância Epidemiológica. Noções sobre os principais Sistemas de Informação em Saúde – SIM, SINAN, SINASC, SIAB,
SAI-SUS,SIH-SUS.
Programa de Saúde da Família.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR EM LABORATÓRIO
Conteúdo programático: Lavagem de material; Noções sobre vidrarias utilizadas em laboratório; Preparo de material,
instrumental e equipamentos; Funcionamento de aparelhos de laboratório; Métodos de esterilização de materiais limpos
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e contaminados; Noções de Biossegurança, cuidados com meio ambiente e saúde no trabalho, cuidados com descarte
de material. Organização e comportamento laboratorial. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação
legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Política de Humanização do SUS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM LABORATÓRIO

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Fundamentos sobre vidraria e equipamentos de laboratório. Identificação, utilização
e
conservação
de
balanças, estufas, microscópio, vidraria. Higiene e segurança de trabalho. Manuseio de equipamentos de laboratório:
autoclave,
estufa
de
esterilização, destilador, banho-maria. Limpeza, desinfecção e esterilização de vidrarias, utensílios e materiais utilizados
em
laboratório.
Preparo
do esfregaço sangüíneo, anticoagulantes, série vermelha, série branca. Sistema ABO e RH dos grupos sangüíneos.
Fundamentos
básicos,
métodos
de determinações bioquímicas (glicose, colesterol). Coleta de urina, características físicas, análise do sedimento urinário.
Métodos
diagnósticos
para helmintos e protozoários, pesquisa de sangue oculto. Características morfotintoriais; tipos de meio de cultura,
métodos
de
coloração.
Coleta
e conservação de material, métodos de microscopia, reações sorológicas, reação antígeno/anticorpo. Métodos de
prevenção
e
assistência
a
acidentes de trabalho. Registro de recebimento de materiais. Ética profissional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ODONTÓLOGO
CONHENCIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia: Regiões da face, localização de músculos, artérias, veias e nervos.
Cirurgia Oral: Técnicas
de anestesia local, Exodontia e técnicas de sutura. Profilaxia e tratamento de hemorragia. Cirurgia dento alveolar.
Infecção oral e suas
complicações. Dentística: Nomenclatura e classificação das cavidades, diagnóstico da cárie dental, princípios gerais do
preparo de cavidades
classe I, II, III, IV e MOD, proteção do complexo dentina polpa, amálgama dentário, restaurações provisórias,
Restaurações Estéticas de resinas
compostas, restaurações metálicas fundidas, restaurações inlay e onlay, relação dentística.periodontia. Diagnóstico Oral.
Semiotécnica da
cavidade oral. Aspecto normal e suas variações. Anamnese. Exames complementares, prevenção. Plano de tratamento.
Lesões da mucosa oral.
Patologia Oral. Alterações de desenvolvimento. Tumores benignos e malignos, Sialoadenopatias, Infecções. Lesões orais
causadas por agentes
físicos e químicos. Manifestações orais de doenças sistêmicas. Endodontia Diagnóstico das infecções pulpares e
periapicais. Emergências
endodônticas, Anatomia da câmara pulpar e canais radiculares, preparo mecânico e químico dos canais radiculares,
odontometria, instrumentação
e obturação dos canais de dentes uniradiculares e multiradiculares, lesões endoperiodontais. Cirurgia Paraendodontica.
Microbiologia Oral. Placa
bacteriana e associação com a cárie dental e doenças periodontais. Métodos de esterilização de instrumental
odontológico. Odontopediatria: Plano
de tratamento. Cronologia da erupção dentária. Anestesia local em odontopediatria. Preparo de cavidades para
amálgama e resinas compostas,
Terapia pulpar em dentes decíduos. Prevenção de cárie. Tratamento de traumatismos em dentes anteriores. Doenças da
infância e suas
manifestações orais. Parasitologia Oral. Mecanismos de agressão e transmissão dos parasitos no homem. Epidemiologia
e profilaxia das doenças
parasitárias. As parasitoses relacionadas com a cavidade oral. Periodontia Periodonto saudável. Placa bacteriana e
cálculo dental. Etiopatogenia
da Gengivite, Gengivite Ulcerativa Aguda. Periodontite do adulto. Terapia Periodontal Básica. Antissépticos e antibióticos
utilizados em
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Periodontia.Cirurgia Periodontal: Gengivectomia, retalhos. Prótese dentária: Prótese dentária parcial e total. Oclusão:
princípios gerais. Coroas
totais dentárias em metalocerâmica e Prótese fixa. Radiologia: Técnicas radiográficas intraorais e extraorais. Aparelhos
de RX. Interpretação
Radiográfica. Odontologia Social: Conceitos e níveis de prevenção. Odontologia preventiva e saúde pública.
Biossegurança. Pessoal: auxiliar em
Odontologia e Odontologia a 4 mãos. Ética e legislação profissional. Parâmetros para o funcionamento do SUS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Parâmetros para o funcionamento do SUS. A psicologia como ciência. Diferentes
escolas, diferentes
campos de atuação e tendências teóricas. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas. Psicopatologia e o método
clínico. Modos de
funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na
constituição do psiquismo.
Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e
seus papéis. Psicologia
Institucional e seus métodos de trabalho. Psicologia Hospitalar, reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública.
Teorias e técnicas
psicoterápicas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FONOAUDIOLOGO
Política de saúde. Reforma Sanitária. Legislação do SUS; Programa Saúde da Família
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TERAPEUTA OCUPACIONAL
CONHENCIMENTOS ESPECÍFICOS: Capacidade funcional e demanda ambiental: fundamentos para a prática de terapia
ocupacional;
Atividades humanas e terapia ocupacional; Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem: implicações para a prática de
terapia ocupacional;
Definição e elementos norteadores da prescrição de recursos terapêuticos em terapia ocupacional; Definição de
adaptações e bases
biopsicossociais para a sua prescrição; Organização e administração dos setores de terapia ocupacional em instituições
hospitalares; O
envelhecimento sob a perspectiva da teoria da atividade; A velhice e o processo adaptativo do indivíduo; Procedimentos
da terapia
ocupacional em geriatria; A terapia ocupacional na atenção à saúde face às exigências sociais, emocionais, físicas e
profissionais. Legislação
pertinente ao exercício da profissão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FISIOTERAPEUTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia geral: osteologia; miologia; articulações. Neuroanatomia: anatomia do
tronco encefálico;
anatomia do telencéfalo; anatomia da medula espinhal; vascularização do SNC. Cinesiologia: fisiologia e neurofisiologia
muscular; estrutura do
músculo esquelético; excitação do nervo e das fibras musculares esqueléticas; fontes de energia para contração
muscular; tipos de fibras
musculares; unidade motora; fibras nervosas; receptores tendinosos, musculares e articulares; controle motor componentes segmentares e supra
segmentares; tipo de contração muscular. Avaliação fisioterápica: exame de membros superiores, inferiores e coluna
vertebral; exame da marcha;
teste muscular; exame sensitivo - motor e reflexos. Patologias ortopédicas: patologias ósseas gerais; raquitismo;
enfermidade Paget; osteoporose;
osteomalácea; artroses; infecções piógenas: agudas e crônicas; tuberculose óssea e articular; lesões traumáticas de
membros superiores, inferiores,
coluna vertebral, nervos periféricos e ligamentares. Patologias reumáticas: artrite reumatóide; espondilite anquilosante;
enfermidades
parareumáticas. Patologias neurológicas: patologias neurológicas dos nervos periféricos; patologias traumáticas e
degenerativas da medula
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espinhal; síndromes parquisonianas; acidentes vasculares cerebrais; traumatismo craniano; patologias musculares.
Reabilitação em hemofilia.
Reabilitação do amputado. Próteses e órteses. Eletroterapia. Termoterapia. Hidroterapia. Radiações.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EDUCADOR FISICO (40HORAS)
1. Processos de ensino e avaliação da Educação Física escolar.
2. Conhecimentos sobre o corpo (anatômicos, fisiológicos, bioquímicos, biomecânicos e afetivos).
3. Conceitos e procedimentos das danças, jogos (cooperativos, recreativos e competitivos), lutas e ginásticas.
4. A corporalidade e a ludicidade no ambiente escolar.
5. Corpo e poder: disciplina e controle.
6. Metodologia de ensino de educação física.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ADMINISTRADOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Administração geral: Abordagem das escolas da Administração; Conceitos,
princípios e funções da
administração; habilidades do administrador; estrutura organizacional; instrumentos e metodologias organizacionais;
sistemas de informações
gerenciais; comportamento organizacional: cultura, liderança trabalho em equipe, motivação e ética; planejamento e
administração estratégica.
Administração de material e logística: gestão de material; gestão do patrimônio; estoques e distribuição. Gestão de
Recursos Humanos:
planejamento de pessoal; avaliação do desempenho humano; treinamento e desenvolvimento da força de trabalho;
política de remuneração;
manutenção de talentos; competência e aprendizagem organizacional. Lei de Responsabilidade Fiscal e Administração do
Serviço Público.
Licitações, contratos e convênios. Auditoria: princípios e normas de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade;
controles internos;
planejamento dos trabalhos; papéis de trabalho; procedimentos de auditoria.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TEC. ADMINISTRATIVO
.Controle de protocolo; Atendimento ao público; Noções sobre registros de expedientes; Arquivos e conservação de
documentos; Redação Oficial; Correspondência Oficial; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; Zelo pelo
patrimônio público; normas patrimoniais e seu gerenciamento; Noções gerais sobre licitações e contratos administrativos;
Sigilo e postura profissional; Ética no trabalho; Processos Administrativos; Classificação de documentos e
correspondências.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TEC. EM RADIOLOGIA
: Anatomia. Posicionamento, Técnicas e Protocolos para realização de exames em radiologia geral,
contrastada, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Física da radiação ionizante. Meios de proteção à
radiação. Filmes e processos
de revelação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – COORDENADOR

Relações Humanas no trabalho. Liderança. Motivação. Relações entre família e escola. Adolescência: riscos sobre o
trabalho
precoce, sexualidade, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, DST, malefícios do uso de drogas.
Questionamentos sobre:
Cuidados e atenção com crianças, adolescentes e adultos. O Corpo Humano: Noções gerais. Nutrição: Noções gerais.
Alimentação:
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Função dos alimentos, Alimentação equilibrada, Doenças causadas pela fome, Conservação dos alimentos. Higiene:
Importância,
Higiene física, Mental e social, A higiene e a saúde, Hábitos de higiene. Lei 8.069/90: Estatuto da Criança e do
Adolescente. Noções
sobre a Política Nacional de Assistência Social. Programas Sociais. Noções sobre o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil.
Noções de direitos fundamentais segundo a Constituição Federal de 1988.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENGENHEIRO AMBIENTAL
Ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclos biogeoquímicos. Noções de Meteorologia e Climatologia. Noções de
Hidrologia e
Hidrogeologia. Noções de Geologia e Solos. Noções de Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento, Sistemas de
Informação
Geográfica (SIG) e Cartografia. Qualidade do ar: poluição atmosférica, parâmetros legais e controle de emissões.
Dispersão de
poluentes atmosféricos. Qualidade da água: poluição hídrica, parâmetros legais e tecnologias de tratamento de águas e
efluentes para
descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos e de
água subterrânea.
Caracterização e recuperação de áreas degradadas. Remediação Ambiental. ABNT/NBR N° 10.151 e 10.152.
Monitoramento
ambiental: conceitos, objetivos e suas aplicações ao monitoramento de solo, água, ar, fauna, flora e ecossistemas.
Educação
Ambiental. Licenciamento Ambiental: Estudos de impacto ambiental Relatório de impacto ambiental e Avaliação de riscos
e
impactos ambientais: regulamentação, metodologias e aplicabilidade, Processo de licenciamento ambiental. Noções de
economia
ambiental: Noções de valoração do dano ambiental. Passivos ambientais. Planejamento ambiental, planejamento
territorial,
urbanismo, vocação e uso do solo. Zoneamento ecológico-econômico. Meio ambiente e sociedade. Política Nacional de
Meio
Ambiente: Lei n.° 6.938/81. Política nacional de recursos hídricos, Manejo de bacias hidrográficas, Avaliação de planos de
gestão de
bacias hidrográficas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENGENHEIRO CIVÍL
Meio Ambiente: Poluição e Contaminação do meio ambiente (ar, água, solo). 2. Infra-estrutura Urbana: projetos
geométricos, terraplenagem, pavimentação e manutenção de pavimentos – infra-estrutura sanitária (sistemas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais). 3. Gerenciamento e Tecnologia das
Construções: programação de obras,projeto e execução de obras civis. 4. Materiais de construção civil. 5. Mecânica dos
solos. 6. Estruturas: análise estrutural, sistemas de concreto armado, de aço e de madeira (dimensionamento e técnicas
construtivas). 7. Instalações Prediais: sistemas prediais elétricos e hidro-sanitários. 8. Fiscalização. 9. Legislação
Específica para Obras. 10. Patologia das Obras de Engenharia. 11
Segurança e Higiene do Trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – INSPETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Vistoria Administrativa; Disciplina na execução dos trabalhos, Relações Humanas no trabalho. Microsoft Office: Word e
Excel. Correio eletrônico. Internet. Noções Gerais de Obras e Posturas Municipais; Noções Gerais de Fiscalização
Ambiental; Saneamentos Básicos e Ambientais; Sistema de Abastecimento e tratamento de Água; Qualidade das Águas
Controle e Poluição das Águas; Sistema de Esgoto.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – OCEANOGRAFO
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Ondas: definição, energia e parâmetros espectrais;.Marés: origem das forças, teoria, medições e
instrumentação;.Plataformas continentais: asptectos dinâmicos e geomorfológicos - transição entre os ambientes
costeiros e o oceano profundo;.Ressurgências costeiras.Massas de água costeiras.Turbulência, Número de Reynolds,
efeito de ilhas na circulação (island wakes).Circulação e transporte de sedimentos de origem continental.Estuários:
difinições e classificações.Estuários (princípios físicos): circulação, marés, empuxo e processos de mistura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - JORNALISTA
Experiência
prática
de
redação
de
jornal
impresso
e
ter
passado,
pelo
menos,
por
duas
editorias
como
repórter
ou
editor.
Pontos
a
serem
abordados
na
avaliação
teórica-prática:
Importância
e
características
da
especialização
em
jornalismo.
Concepção
da
mídia
impressa.)
As
editorias
do
jornal
impresso.
Teoria
e
prática
dos
jornalismos
científico,
econômico,
esportivo,
político,
rural
e
sindical.Aspectos
do
mercado,
distribuição
e
comercialização.
Publicações especializadas Revistas de informação geral, ilustradas, especializadas e técnicas. Correspondentes
internacionais e Enviados especiais

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – INTERPRETE DE LIBRAS
Conhecimentos específicos da Libras;
Legislação específica da Libras - Legislação de Libras. LEI Nº. 10.436 de 24 de abril de 2002. DECRETO Nº. 5.626, DE
22/12/2005; Abordagem educacional e cultural do surdo no mundo; A Educação do Indivíduo Surdo no Brasil; Ética
profissional do tradutor / intérprete da Libras; Compreensão da Língua Brasileira de Sinais – Libras.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR
Contabilidade Geral; Contabilidade de custos; Legislação e ética profissional do
contabilista; Princípios fundamentais de contabilidade e Normas brasileiras de contabilidade. Contabilidade
Pública, em atendimento aos códigos da administração financeira, em especial a Lei. 4.320/64 e Lei
Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, como instrumentos de planejamento; Contabilidade Gerencial. Noções
sobre auditoria. Regimes contábeis: Conceito, princípios, regimes e regime adotado no Brasil. Orçamento
público: Significado e processo, definição, princípios orçamentários, ciclo orçamentário, orçamento por
programas, categorias de programação, Receita pública: Conceito, classificação, receita orçamentária e extra
orçamentária, estágios, restituição e anulação de receitas, escrituração, divida ativa, Reserva de Contingência.
Despesa pública: Conceito e classificação, estágios da despesa: fixação da despesa, empenho, liquidação da
despesa. Resto a Pagar, divida pública e regime de adiantamento. Patrimônio público: Variações patrimoniais,

variações ativas e passivas e sua escrituração. Créditos adicionais: Conceito, classificação e escrituração.
Balanços: Conceito, balanço orçamentário, financeiro e patrimonial. Tomadas e prestações de contas, controle
interno e externo. Tributos e impostos. Licitação; Conceito, legislação aplicada, edital, modalidades de licitação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENGENHEIRO FLORESTAL

Silvicultura: sementes, produção de mudas, viveiros florestais. Ecologia
florestal: solos, relação solo-água-planta, sítios florestais, nutrição, controle ambiental. Edafologia: processos
químicos, físicos e biológicos do solo, classificação do solo. Implantação de povoamentos florestais: preparo de solo,
plantio, espaçamento, tratos culturais. Proteção florestal: controle de pragas, doenças e incêndios
florestais. Dendrometria: medições florestais, volumetria, crescimento florestal, métodos de análise de
crescimento de árvores. Inventário florestal: método aleatório e estratificado. Exploração florestal: colheita
florestal, métodos manuais e mecanizados de colheita, máquinas e equipamentos, custos, rendimentos,
recuperação de áreas degradadas. Economia florestal: custos, preços, mercado, juros, avaliação de viabilidade de
projetos de investimentos, amortização, depreciação, crédito fl orestal. Manejo de bacias hidrográficas: diagnóstico de
bacias, controle de erosão e torrentes, recuperação de bacias hidrográficas. Manejo florestal:
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desrama desbaste, rotação, sustentabilidade de produção, taxa de corte, planejamento florestal, plano de
manejo, benefícios imateriais. Tecnologia da madeira: desdobro beneficiamento, preservação da madeira.
Legislação: Código Florestal Federal, Código Florestal Estadual; Legislação Ambiental, Resoluções do
CONAMA. Auditoria: florestal e ambiental. Construções florestais. Dendrologia: identificação de árvores,
fitosociologia, fitogeografia, índices de concorrência. Sensoriamento remoto: fotointerpretação, fotogrametria,
SIG. Sistemas agrosilvipastoris: sistemas agroflorestais e sistemas silvipastoris. Paisagismo: projetos e manejo de
paisagem. Administração florestal.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR INDÍGENA

IEducação indígena intratribal: um enfoque etnohistórico; Culturas e Etnias Indígenas; Identidade,pluralismo cultural e
relações interétnicas; As línguas indígenas e sua distribuição em território. brasileiro; - o mapa etnolingüístico ; As
etnociências: acumulação e transmissão de conhecimentos; - a tradição oral e o processo educativo em sociedades
ágrafas; Educação indígena: definição e categorias fundamentais; - Os casos específicos dos Tupinambá, Puri e
Coroado no Rio de Janeiro; Educação escolar indígena: um enfoque histórico; As políticas indigenistas no período
colonial; - a educação missionária, a catequese e as aldeais de repartição; A formação do Estado brasileiro e a educação
"nacional"; - o sistema escolar e a "integração" das populações indígenas; A escola e a introdução da escrita; - a
alfabetização, as cartilhas e o currículo único; O uso da língua portuguesa nas escolas para índios; - a situação das
línguas
e
culturas
indígenas;
Educação
intercultural
e
bilingüe:
um
enfoque
teórico;
O
conceito
de
interculturalidade;
- interculturalidade, educação e construção do conhecimento; A escola indígena específica e diferenciada. - língua
materna e bilingüismo: fundamentos técnico-pedagógicos; A organização da escola intercultural. e seus objetivos - o
currículo, o material didático e a formação do professor indígena. Etapas de um programa de educação indígena - as
escolas da florestas: as experiências na Amazônia - o caso da Escola Kyringue Yvotyty dos Guarani, de Bracuí, Angra
dos
Reis. As Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO PEDIATRA
Ética Médica: relação médico paciente; prontuário médico; morte cerebral; eutanásia/distanásia; atestado médico; bioética.Infecção
hospitalar: ccih; antibioticoterapia. Biosegurança. Reforma sanitária e os modelos assistencias. Vigilância sanitária e a saúde do
consumidor. Vigilância epidemiológica. Alimentação. Aleitamento materno. Assistência ao recém-nascido na sala de parto. O recémnascido normal e patológico. Imunizações. Crescimento e desenvolvimento. Desnutrição energético-proteica. Anemias hemolíticas e
ferropriva. Coagulopatias. Princípios e complicações de hemoterapia. Diarréia aguda e persistente. Diarréia crônica. Constipação
intestinal. Colestase. Refluxo gastresofágico fisiológico e Doença do Refluxo. Hemorragia digestiva alta e baixa. Parasitoses
intestinais. Doenças do aparelho cardiovascular. Doenças respiratórias. Doenças no trato geniturinário. Doenças auto-imunes e
colagenoses. Doenças ósteo-articulares. Doenças infecto-contagiosas. Dermatoses. Distúrbios do sistema Nervoso. Crises epilépticas.
Patologias cirúrgicas e abdome agudo. Principais neoplasias. Ressuscitação cardiopulmonar. Septicemia. Febre de origem
indeterminada. Distúrbios hidro-eletrolíticos e ácido-básico. Infecção de pele e partes moles. Meningites e encefalites. Cetoacidose
diabética. Acidentes domésticos e Maus tratos. Princípios de terapêutica analgésica, sedativa e anestésica. Politraumatismo.
Queimaduras. Choque elétrico. Acidentes por animais peçonhentos. Intoxicações exógenas. Síndrome de quase-afogamento e
afogamento. Acidentes envolvendo corpos estranhos.

CONEHCIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO PSIQUIATRA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética Médica: relação médico paciente; prontuário médico; morte cerebral;
eutanásia/distanásia; atestado médico; bioética.Infecção hospitalar: ccih; antibioticoterapia. Biosegurança. Reforma sanitária e os
modelos assistencias. Vigilância sanitária e a saúde do consumidor. Vigilância epidemiológica. Neurotransmissores: sono,
neuroimagem, genética; Avaliação clínica, diagnóstico e aspectos neuropsiquiátricos da epilepsia, das doenças infecciosas, endócrinas
e traumáticas; Percepção e cognição; Sociologia e psiquiatria; Epidemiologia; Psicanálise; Teorias da personalidade e psicopatologia;
Exame do paciente psiquiátrico; Manifestações clínicas de transtornos psiquiátricos; Classificação dos transtornos mentais; Transtornos
mentais devidos a uma condição médica geral; Transtornos relacionados a substâncias – dependência química; Esquizofrenia; Outros
transtornos psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos de ansiedade; Transtornos psicossomáticos; Psiquiatria e outras
especialidades; Emergências psiquiátricas; Psicoterapias; Terapias biológicas; Psiquiatria infantil; Retardo mental; Transtornos de
aprendizagem e comunicação; Psiquiatria geriátrica; Psiquiatria hospitalar e comunitária; Psiquiatria forense; Psicofarmacologia.
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CONEHCIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO AUDITOR
1. Definições de Auditoria; 2. Assistência médica suplementar; 3. Código de ética médica; 4.Resolução do Conselho
Federal de Medicina nº 1.466/96; 5. Normas técnicas para análise de procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais; 6. As
glosas e as cobranças indevidas; 7. Auditor Médico do Sistema Único de Saúde – SUS; 8. Glosa: conceitos, legitimidade,
aplicação, fundamentação, motivos. Fundo Municipal de Saúde. Plano Municipal de Saúde e Relatório de Gestão.
Legislação SUS: Constituição Federal de 1988. Constituição Estadual. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 07/12/90.
Decreto 99.438 de 07/08/90. Resolução nº 33 de 23/12/92. Portaria 1475 de 12/08/94. Lei 4.320 de 07/03/64 e Decreto
1.232 de 30/08/94. Decreto 1.651 de 28/09/95. Decreto 4.566 de 09/10/95. Processos de Cadastramento e Contratação
de Prestadores de Serviço de acordo com a Lei 8.666/93. NOB 1996. NOAS/2001. NOAS/2002. NOAS/2003. Situação de
saúde da população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e Segurança no trabalho.
Materiais especiais, órteses e próteses. Lista de procedimentos médicos AMB/92/96/99. Gestão de custos médicohospitalares.

CONEHCIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO REGULADOR

Politraumatizados: traumatismos não-intencionais, violência e suicídio; trauma com múltiplas vítimas:
triagem e prioridade de atendimento e transporte; primeiro atendimento: ABCDE do trauma; avaliação do
coma; choque hipovolêmico e ressuscitação hidroeletrolítica; manejo das vias aéreas no paciente
politraumatizado; traumas: torácico, abdominal, cranioencefálico, de coluna, músculo-esquelético, de face e
pescoço e da pelve.· Doenças cardiovasculares: sintomas mais comuns; insuficiência cardíaca; arritmias; cardiopatia
isquêmica;hipertensão arterial sistêmica.· Distúrbios ginecológicos e obstétricos: sangramento vaginal; gravidez ectópica;
doença hipertensiva da gravidez; violência sexual; parto de emergência.· Pediatria: acidentes; asma aguda; ceto-acidos
diabética; síndrome nefrítica; infecção urinária febril; distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos; meningites; crises
convulsivas; dor abdominal aguda; urgências cardiológicas; choque; parada cardiorespiratória básica; parada
cardiorespiratória avançada.· Doenças psiquiátricas: depressão; ansiedade; dependências químicas.· Distúrbios
metabólicos: diabete mellitus; distúrbios acido - básicos; doenças da tireóide.· Doenças respiratórias: infecção
respiratória; asma brônquica; DBPOC; insuficiência respiratória; carcinoma brônquico; tuberculose.· Política Nacional de
Atenção as Urgências· Regulação Médica

ANEXO II
ITEM

RESPONSÁVEL

ATIVIDADES

DATA

01

S&R Concursos

Período de inscrição

02

S&R Concursos

Informar à Prefeitura Municipal de Porto Seguro, a quantidade de
candidatos inscritos.

08/06/2012

03

P. M. de Porto
Seguro

A prefeitura de Porto Seguro deverá informar o local de provas (nome e
endereço das escolas, número de salas e o número de carteiras em cada
sala). Para a empresa S&R Concursos e Pesquisas

11/06/2012

25/05/2012 à
07/06/2012
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04

S&R Concursos

Publicação do Edital de Convocação dos Candidatos inscritos para
aplicação
das
provas
pelo
site:
www.srconcursosepesquisas.com.br e o relatório no quadro
de Avisos da Prefeitura Municipal de Porto Seguro

12/06/2012

05

P. M. de Porto
Seguro

Expedir portaria com os nomes dos fiscais de prova.

16/06/2012

06

S&R Concursos

DATA DA PROVA

24/06/2012

07

S&R Concursos

Data da publicação do Gabarito Oficial de respostas das provas.

25/07/2012

08

Candidato

Prazo de recursos dos candidatos, referentes ao Gabarito Oficial.

28/07/2012

09

S&R Concursos

Respostas dos recursos interpostos pelos candidatos, referente ao
Gabarito Oficial.

01/07/2012

10

S&R Concursos

Resultado Parcial

03/07/2012

11

S&R Concursos

Classificação Final dos Candidatos.

05/07/2012

OBSERVAÇÃO:
Os candidatos inscritos deverão ficar atentos às publicações do referido concurso, no quadro de Avisos da Prefeitura de Porto Seguro
e/ou no site da empresa realizadora do Concurso, para evitar perda de prazo dos recursos.
Deve ser incluído os locais onde está disponível vaga para deficiente físico.

