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A Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizará através do 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao provimento de vagas 

existentes no Quadro de Pessoal do poder executivo municipal, obedecendo às disposições legais, regendo-se de 

acordo com as normas relativas à sua realização e com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte integrante 

deste Edital. 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público será executado pelo INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ 10.886.150/0001-06, com sede na Rua Magalhães Filho, n° 1825, Bairro Marquês, em 

Teresina - PI, contratado nos termos da Lei n° 8.666/93. 

1.2. O candidato deverá observar, rigorosamente, o presente Edital e os comunicados a serem informados no sítio 

eletrônico: www.institutomachadodeassis.com.br, vindo tais documentos a constituir parte integrante deste Edital. 

1.3. O certame destina-se a selecionar candidatos para o provimento de cargos e empregos públicos existentes no 
quadro permanente da Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, de acordo com as Leis Municipais vigentes. 
 
1.4. Os códigos dos cargos públicos, os pré-requisitos/escolaridade, número de vagas, a remuneração mensal e o 
valor da inscrição encontram-se dispostos no Anexo I deste Edital. 
 
1.5. No ato da inscrição, sob pena de ELIMINAÇÃO DO CERTAME, o candidato deve indicar o cargo público e a 
respectiva área para ás quais que concorre. 
 
1.6. O concurso será realizado em 02 (duas) etapas: 

 

1.6.1. Primeira Etapa: Provas Objetivas, para todos os cargos e/ou empregos Público. 

 

1.6.1.1. As Provas Objetivas serão de caráter eliminatório e classificatório. 

  

1.6.2. Segunda Etapa: Apresentação dos títulos, exclusivamente, para os cargos e/ou empregos públicos de 

Professor, de nível superior e médio (magistério) apenas de caráter classificatório. 

 
1.7. Para a 1º etapa será atribuída uma pontuação de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, com Prova Objetiva com 

pontuação máxima de até 50 (cinquenta) pontos. 

 

1.7.1. Ao candidato habilitado para a Segunda Etapa ao cargo de Professor será atribuída a pontuação de 0 

(zero) a 10 (dez) pontos, sendo todos os títulos entregues na sede da Prefeitura Municipal de Joselândia - MA. 

 
1.7.2. As Provas ocorrerão na Cidade de Joselândia - MA. 

 
1.8. O regime Jurídico é Estatutário. 
 
 
1.9. Os nomeados serão lotados nos locais de trabalho para os quais se inscreveram. 
 
1.10. Em atendimento ao art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto 
Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, será reservado 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas neste 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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certame, conforme estabelecidas no Anexo I deste Edital, aos candidatos portadores de necessidades especiais, de 
acordo com os critérios legalmente definidos. 
 
1.11. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, estas 
serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados nas vagas de concorrência ampla, observando-se a ordem de 
classificação final, bem como a natureza do cargo a qual está vinculada a referida vaga. 
 
1.12. Este concurso terá validade de 02 (dois) anos a contar da data de publicação de sua homologação, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública Municipal de Joselândia - MA. 
 
1.13. Os funcionários do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, bem como seus cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, não poderão participar do certame, sob pena de 
exclusão dos mesmos a qualquer tempo, sem devolução da taxa de inscrição. 
 
1.14. O presente Edital é complementado pelos anexos discriminados abaixo, com detalhamento de informações 
concernentes ao objeto do concurso: 
 

Anexo I Demonstrativo dos cargos, vagas, carga horária semanal, requisitos, salário e taxa 
de inscrição 

Anexo II Conteúdos Programáticos por cargo 

Anexo III Cronograma de Execução do Concurso Público 

Anexo IV Requerimento para tratamento especial aos portadores de necessidades especiais 

Anexo V Formulário de Recursos 

Anexo VI Formulário com a relação de documentos protocolados para a Prova de Títulos 

Anexo VII Formulário de Recurso  

 
 
II. DOS CARGOS 
 
2.1. A distribuição dos cargos e empregos públicos, vagas, carga horária semanal, requisitos, salário e taxa de 
inscrição são as constantes do Anexo I deste Edital. 
  
III. REQUISITOS BÀSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
 
3.1. O candidato aprovado no concurso público de que trata este Edital será investido no cargo, caso sejam atendidas 
as seguintes exigências: 
 

a) Ter sido aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital; 

b) Ter nacionalidade brasileira: no caso de nacionalidade Portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de 
Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo dos direitos políticos, na forma do 
disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18/04/1972; 

c) Estar quite com as obrigações eleitorais; 

d) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
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e) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da posse; 

f) Atender aos pré-requisitos constantes no Anexo I deste Edital; 

g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo / área de atuação, comprovada por 
atestado médico oficial. 

h) Apresentar declaração de acumulação lícita de cada cargo; 

i) Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno 
gozo de seus direitos civis e políticos. 

j) Apresentar declaração de bens e valores patrimoniais com dados atualizados até a data da posse; 

l) Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargos, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal. 

m) Assinar Termo de Compromisso confirmando ciência e concordância com as normas estabelecidas pela 
Administração da Prefeitura Municipal de Joselândia - MA.  

n) Conhecer, atender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento; 

o) Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, por ocasião da posse; 

 
3.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a 
participação no concurso e investidura no cargo. 
 
3.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 3.1, impedirá a posse do 
candidato. 
 
IV. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento; 

 
4.2. As inscrições serão realizadas no período de 16.11.2012 a 06.12.2012. 

 
4.3.2. Documentos necessários para a Inscrição Eletrônica: 
 
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, com os dados pessoais, indicação do cargo/área para os 

quais concorre e demais informações necessárias e previstas neste edital; 
b) Confirmação de inscrição efetuada com identificação do número; 
c) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição para o cargo/área ao qual concorre o candidato, 

efetuado mediante boleto bancário impresso por intermédio do sítio eletrônico 
www.institutomachadodeassis.com.br. 

 
4.4. O candidato só terá efetuada sua inscrição após pagamento da taxa. 

 
4.6. Ao preencher o formulário de inscrição é vedada qualquer alteração posterior. 

 
4.7. O candidato poderá inscrever-se somente para 1 (um) dos cargos públicos previstos no Anexo I deste Edital. 
 
4.8. O boleto para pagamento da taxa de inscrição estará disponível no mesmo local de inscrição juntamente com o 
formulário a ser preenchido 
 
4.9. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 06.12.2012, não serão aceitas. 

http://www.institutomachadode/
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4.10. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento do correspondente bancário na localidade em que se 
encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente ou em localidade circunvizinha. 
 
4.11. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos de devolução da importância paga em hipótese alguma, salvo 
em caso de cancelamento do concurso, por conveniência ou interesse da Administração Municipal. 
 
4.12. A partir de 10.12.2012, o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico do INSTITUTO MACHADO DE 
ASSIS, os locais e horários para realização das provas. 

 
4.13. O candidato poderá obter informações referentes ao concurso Público no sítio eletrônico 
www.institutomachadodeassis.com.br e na sede do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - PI.   
 

V. COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO 

 
5.1. O Concurso Público de Provas e Títulos, regido por este Edital, será executado pelo INSTITUTO MACHADO 
DE ASSIS, sediada a Rua Magalhães Filho, n° 1825, Bairro Marquês, Teresina – PI 
 

5.1.1. A empresa é responsável pela organização e realização do Concurso Público, objeto deste Edital, 
incluindo: planejamento, elaboração e validação do edital, inscrição, geração do banco de dados dos 
candidatos, elaboração das provas, aplicação e correção das provas, recebimento, julgamento e divulgação 
das provas de títulos, julgamento de recursos e emissão de listas com resultado final dos candidatos para 
cada cargo, de acordo com contrato celebrado entre as partes para esta finalidade. 

 
5.1.2. É de competência da Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, o necessário apoio administrativo para a 
realização das inscrições em sua sede. 
 

VI. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
6.1 Serão reservadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, em caso de aprovação, 5% (cinco) por cento do 
exato número de vagas determinadas para cada cargo neste Edital, exceto para os cargos que tenham somente uma 
vaga, desde que, a deficiência de que são portadoras seja compatível com a natureza das atribuições do cargo para o 
qual concorre. 
 

6.1.1. Na falta de candidatos aprovados para a vaga reservada aos portadores de necessidades especiais, esta 
será preenchida pelos demais concursados, com a estrita observância da ordem classificatória. 

 
6.2. Serão consideradas necessidades especiais aquelas conceituadas na medicina especializada enquadradas nas 
categorias descritas no art.4º do Decreto Federal nº3298/99, com redação dada pelo Decreto nº5296, de 2004, bem 
como aquelas abrangidas pela definição da Súmula 377, do Superior Tribunal de Justiça. 
 

6.2.1 De acordo com o referido Decreto, o candidato, portador de necessidades especiais, deverá identificá-
la na ficha de inscrição, declarando ainda estar ciente das atribuições do cargo e de que, no caso de vir a 
exercê-lo, estará sujeito à avaliação de desempenho dessas atribuições para fins de habilitação no estágio 
probatório. 

 
6.3 As pessoas portadoras de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
Federal nº 3.298/99, particularmente em seu Artigo n.° 40, participarão do Concurso em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, horário, 
local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os candidatos. 
 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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6.3.1 A solicitação de condições especiais será atendida, segundo os critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 

 
6.4 Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão apresentar, no ato da inscrição: 
 

a) Laudo Médico original ou cópia autenticada em Cartório atestando a especificidade, grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código da Classificação Internacional de Doenças - CID; 
b) Solicitação do acompanhamento para realizar prova com monitor ou a confecção da prova ampliada, para 
os portadores de deficiência (cegos ou amblíopes); 
c) Solicitação de tempo adicional para realização da prova, com justificativa de parecer emitido por 
especialista da área de sua deficiência, para os candidatos cuja deficiência comprovadamente assim o exigir. 
Esta deverá ser requerida no prazo determinado para as inscrições através de requerimento constante no 
Anexo III deste edital 

 
6.4.1 O cumprimento da alínea "a" é indispensável e determinará sua inclusão do candidato como portador 
de necessidade especial; 
 
 
6.4.2 O não atendimento da alínea "b" desobrigará a organização do concurso da confecção de prova 
ampliada para cegos ou amblíopes. 
 
6.4.3 O não atendimento da alínea "c" cancelará a concessão de tempo adicional. 
 
6.4.4. O laudo médico terá validade somente para este Concurso Público devendo ser apresentado em forma 
original e cópia ou cópia autenticada em cartório, sendo esta validada pelo funcionário que efetuar a 
inscrição. 
 
6.4.5. No caso do candidato optar por efetuar a inscrição de forma eletrônica responsabilizar-se-á por todas 
as informações prestadas, sob pena de incidir nas cominações dos itens 1.2, 3.2, 4.5.2 e 6.5, deste Edital.  

 
6.5 O candidato portador de necessidade especial que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, não poderá 
impetrar recurso em favor de sua situação. 
 
6.6 A classificação dos candidatos optantes pela reserva de vaga aos portadores de necessidade especial dar-se-á no 
exato número de vaga da reserva, constando na lista geral de classificação do cargo para o qual optou a concorrer, e 
em lista específica para deficientes. 
 
6.7. O candidato portador de necessidade especial, se habilitado e classificado, será antes de sua nomeação, 
submetido à avaliação de Equipe Multiprofissional indicada pela Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, na forma 
do disposto no art. 43 do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/99, que verificará sua qualificação como portador de 
necessidades especiais ou não, bem como, o seu grau de capacidade para o exercício do cargo. 
 
6.8. A Prefeitura Municipal de Joselândia - MA seguirá a orientação do parecer da equipe multiprofissional, de forma 
terminativa, sobre a qualificação do candidato como portador de necessidades especiais e sobre a compatibilidade da 
deficiência com as atribuições do cargo, não cabendo recurso administrativo dessa decisão. 
 
6.9. A data de comparecimento do candidato portador de necessidade especial aprovado perante a Equipe 
Multiprofissional ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Joselândia - MA.  
 

6.9.1. O candidato deverá estar atento à data mencionada no item 6.9 que será divulgada no Diário Oficial 
dos Municípios pela Prefeitura Municipal. 
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6.9.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato portador de necessidade especial à avaliação da Equipe Multiprofissional. 

 
6.9.3. Caso o candidato não tenha sido classificado como portador de necessidade especial ou sua deficiência 
não tenha sido julgada compatível com o exercício das atribuições do cargo, este passará a concorrer 
juntamente com os candidatos de ampla concorrência, observada a rigorosa ordem de classificação, não 
cabendo recurso administrativo dessa decisão. 

 

VII. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
7.1. As provas serão aplicadas na cidade de Joselândia - MA.  
 
7.2. O presente certame é composto das seguintes provas: 
 
7.2.1 Prova Objetiva para os cargos e/ou empregos públicos objeto deste certame. 
 
7.3. A prova objetiva escrita consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas em que 
somente uma é correta, de caráter eliminatório e classificatório, compatíveis com o nível de escolaridade, com a 
formação acadêmica exigida e conteúdo programático presentes no Anexo II deste edital, atendendo à especificidade 
de cada cargo. 
 

7.3.1. A Prova Objetiva (PO), está prevista para o dia 16.12.2012, no horário de 09:00 ás 12:00 h 
(Horário Local) para todos os cargos, tendo a duração de 03 (três) h. 
 
7.3.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 
01 (uma) hora do horário determinado para o início das provas, sendo que não serão admitidos nos locais de 
prova os candidatos que se apresentarem após o horário determinado para o início dos exames. 

 
7.3.3. O candidato deverá comparecer ao local da prova na data prevista neste edital munido de caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, documento de identificação e 
comprovante de inscrição. 

 
7.4.  Não serão aceitos como documentos de identidade, certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de 
motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos 
ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados. 
 
7.5. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento. 
 
7.6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, o documento de 
identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar Boletim de Ocorrência de órgão 
policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias ou outro documento de identificação com foto conforme elencado 
na letra “b” do subitem 4.3.1, deste Edital. 
 
7.7. Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das Listas de Presença, mas este 
apresentar o comprovante de pagamento de inscrição, o mesmo poderá participar do certame, devendo tal fato ser 
registrado em Ata de Ocorrência da Sala. 
 

7.7.1. Em caso de eventuais erros verificados quanto ao nome do candidato, sexo, data de nascimento, 
endereço e número do documento de identidade, as correções serão feitas imediatamente no dia das provas 
e deverá ser registrada em Ata de Ocorrência de Sala. 
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7.8. Será eliminado do Concurso o candidato que não atingir o mínimo de 60% (sessenta) por cento do conjunto da 
prova objetiva. 
 

7.9 O resultado parcial da prova objetiva para os cargos e/ou empregos públicos de Professor, deste Edital, não 
garantirá posição definitiva para efeito de classificação, á qual somente será aferida após apuração das Provas de 
Títulos, quando da promulgação do resultado final. 
 
7.10. Somente os candidatos classificados até 3 (três) vezes o limite do número de vagas terão seus títulos avaliados 
para efeito de resultado final. 
 
7.11. Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portarem boné e utilizarem aparelhos 
celulares ou similares, calculadoras ou similares, walkman, ipods, receptores ou similares, relógios digitais, aparelhos 
mp3 ou mp4, livros, anotações, impressos ou quaisquer outros materiais de consulta, bem como a comunicação 
entre candidatos. Será eliminado do Concurso Público o candidato que descumprir essa determinação. 
 
7.12. Será EXCLUÍDO do concurso o candidato que: 
 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido; 
b) Não comparecer à prova objetiva, seja qual for o motivo alegado; 
c) Não apresentar o documento de identidade exigido; 
d) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de decorridas 1 (uma) hora do início da 
mesma; 
e) Durante a realização da prova for surpreendido em comunicação com outro candidato, bem como 
utilizar-se de livros, notas ou impressos não permitidos, inclusive textos copiados de páginas da Internet; 
f) Lançar mão de qualquer meio ilícito para a execução da prova objetiva; 
g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos estabelecidos pela Comissão Organizadora do 
Concurso; 
h) Desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo durante a realização da prova objetiva; 
i) Marcar o cartão-resposta nos campos referentes à inscrição e cargo. 

 
7.13. Esgotado o tempo, o candidato deverá devolver o Cartão Resposta, devidamente preenchido, e o Caderno de 
Questões. Somente o Cartão Resposta será considerado para efeito de correção de prova. 
 
7.14. Será atribuída nota ZERO à questão da prova que contiver mais de uma resposta assinalada ou não for 
transcrita do Caderno de Prova para o Cartão Resposta. 

 
7.15. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada quaisquer das provas a que se submeter o candidato inscrito 
neste certame, nem substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato, seja qual for o motivo alegado. 
 
7.16.  No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação de provas 
e/ou pela Comissão responsável, informações referentes ao conteúdo das provas. 
 
7.17.  Na Prova Escrita Objetiva, o valor do(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) 
será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos. 
  
7.18. Durante a aplicação das provas o candidato será acompanhado por um fiscal em eventual necessidade do 
candidato em se ausentar da sala. 
 
7.19. A prova será corrigida através de leitora ótica, garantindo-se a absoluta imparcialidade do resultado. 
 
7.20. O gabarito das provas escritas objetivas será divulgado na data constante no Cronograma de Execução do 
Concurso, Anexo III deste Edital. 
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7.21. 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, não 
sendo admitido o ingresso de qualquer outra pessoa. 
 
7.22. Não será concedido tempo adicional para execução da prova escrita à candidata devido ao tempo despendido 
com a amamentação. A candidata poderá levar crianças sob sua responsabilidade tão somente para o caso de 
amamentação. 
 
7.23. O INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
 
7.24. Em hipótese alguma haverá vista ou revisão de provas, facultada, no entanto, a interposição de recursos na 
forma do item XI e seus subitens, deste Edital. 
 
7.25. Qualquer alteração no Cronograma de Execução do Concurso (Anexo III), nas notas da Prova Objetiva (PO),  
nas notas da Prova de Títulos (PT), será divulgada nos endereços eletrônicos do INSTITUTO MACHADO DE 
ASSIS, no Diário Oficial dos Municípios e na sede da Prefeitura. 
 

VIII. JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

8.1. Será considerado habilitado no conjunto das provas, o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por 
cento) do somatório dos pontos correspondentes ao conjunto das modalidades que compõem a(s) prova(s) à(s) 
qual(is) o candidato se submeter. 
 

8.2. O candidato não habilitado será EXCLUÍDO do Concurso Público. 
 

8.3 As provas para os cargos e/ou empregos públicos contemplados neste Concurso obedecerão à seguinte 
estrutura, conforme o Quadro a seguir, deste Edital: 
 

CARGO CONJUNTO DE PROVAS Nº DE 
QUESTÕES 

PESO PONTOS 

Para todos os 
Cargos de Nível 

Fundamental 

Prova 
Objetiva 

(PO) 

Língua Portuguesa 10 1,0 10 

Matemática 10 1,0 10 

Conhecimentos 
Específicos  

20 
 

1,5 30 

TOTAL 40  50 

Para todos os 
Cargos de Nível 
Médio (exceto 

professor) 

Prova 
Objetiva 

(PO) 

Língua Portuguesa 10 1,0 10 

Matemática 10 
 

1,0 10 

Conhecimentos 
Específicos  

20 
 

1,5 30 

TOTAL 40  50 

Para todos os 
Cargos de Nível 
Superior (exceto 

professor e 
Pedagogo) 

Prova 
Objetiva 

(PO) 

Língua Portuguesa 10 1,0 10 

Conhecimentos 
Gerais/Atualidades 

10 
 

1,0 10 

Conhecimentos 
Específicos  

20 
 

1,5 30 

TOTAL 40  50 

Para todos os 
Cargos de Professor 

e para o cargo de 
Pedagogo 

Prova 
Objetiva 

(PO) 

Língua Portuguesa 10 1,0 10 

Conhecimentos 
Pedagógicos 

10 
 

1,0 10 

Conhecimentos 
Específicos  

20 
 

1,5 30 

TOTAL 40  50 
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8.4. Os gabaritos referentes às provas objetivas serão divulgados em até 2 (dois) dias úteis após a realização das 
provas no site do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS. 
 

IX. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 
9.1. Será considerado aprovado, classificado no Concurso, o candidato que, cumulativamente, atender às seguintes 
exigências: 
 

a) ter sido classificado até 03 (três) vezes o número de vagas (Classificados) determinado para cada cargo 
apresentado no Anexo I deste edital. 
b) Os candidatos habilitados, dentro do número de vagas, aos cargos de nível fundamental, médio e superior 
considerar-se-ão aprovados por meio da nota obtida no conjunto das provas aplicadas. Os demais 
habilitados serão considerados classificados. 

 
9.2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da Nota Final, em listas de classificação para 
cada cargo. 
 
9.3. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência o candidato com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741/2003 
(Estatuto do Idoso). 
 
9.4. Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato que: 
 

9.4.1.- Tenha obtido o maior número de pontos nas questões de Conhecimentos Específicos da prova 
Objetiva; 
9.4.2.- Tenha obtido a maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
9.4.3.- Tenha maior idade dentre os de idade inferior a 60(sessenta) anos; 

 

X. DA PROVA DE TÍTULOS 

 
10.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para os cargos de Professor e para o cargo de 
Pedagogo e somente serão avaliados os títulos dos candidatos considerados classificados na prova objetiva, até o até 
o limite de 03(três) vezes o número de vagas previstas, estando os demais não classificados (eliminados) no concurso. 

10.2 Os candidatos aprovados, interessados e convocados para participar da prova de títulos, deverão atender à 
convocação para esta fase do concurso público, por meio de edital a ser publicado no endereço 
www.institutomachadodeassis.com.br, na sede da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial dos Municípios, onde 
serão indicados o período e o procedimento para envio dos títulos. 

10.3 Poderão participar da prova de títulos os candidatos que possuírem especialização, mestrado ou doutorado 
compatíveis ao cargo que concorre, comprovado mediante Certificado ou Diploma de Conclusão de Curso, 
expedido por instituição oficial e reconhecido pelo MEC. Os documentos deverão ser apresentados através de cópias 
autenticadas em cartório competente. 

10.4 A prova de títulos será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, de acordo com a Tabela seguinte.  

10.5 O certificado e/ou declaração de conclusão de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) deverão 
estar acompanhados do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 03 de abril de 2001, 
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 08 de junho de 2007. 
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TABELA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

Título Forma de Comprovação Valor unitário em pontos Pontuação Máxima 

Título de Doutorado em nível 

de pós-graduação stricto 

sensu, na área a que concorre.  

Diploma, devidamente 

registrado e Histórico Escolar, 

nos termos da legislação 

vigente no período de 

realização do curso.  

4,0 4,0 

Título de Mestre em nível de 

pós-graduação stricto sensu, 

na área a que concorre.  

Diploma, devidamente 

registrado e Histórico Escolar, 

nos termos da legislação 

vigente no período de 

realização do curso.  

3,0 3,0 

Título de Especialista em nível 

de pós-graduação lato sensu, 

com carga horária mínima de 

360 horas/aula, na área a que 

concorre.  

Diploma, devidamente 

registrado e Histórico Escolar, 

nos termos da legislação 

vigente no período de 

realização do curso.  

1,5 3,0 

TOTAL DA PROVA DE TÍTULOS 10,0 

10.6 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas.  

10.7 O candidato deverá apresentar, juntamente com os documentos pertinentes a prova de títulos, cópia autenticada 
do certificado ou diploma de conclusão do curso de graduação.  

10.8 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser organizados e encadernados na mesma ordem 
preenchida pelo candidato no Formulário de Envio dos Títulos.  

10.8.1 Não serão avaliados os documentos:  

a) entregues após o período apontado no edital de convocação para prova de títulos a ser oportunamente publicado, 
nem de forma diferente do estabelecido neste Edital;  

b) que não preencherem devidamente os requisitos exigidos para sua comprovação;  

c) cuja fotocópia esteja ilegível;  

d) cuja fotocópia não esteja autenticada;  

e) sem data de expedição;  

h) sem tradução juramentada, se expedido fora do país;  

i) adquiridos antes da graduação;  

10.8.2 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos 
registros, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições e dos órgãos expedidores e 
à perfeita avaliação do documento.  
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10.8.3 Na avaliação dos documentos, os títulos apresentados que excederem ao limite máximo de pontos 
estabelecidos na Tabela  não serão considerados.  

10.8.4 Cada título será considerado uma única vez e para uma única situação. Dessa forma, o documento será 
avaliado para atender a um critério.  

10.8.5 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na Tabela.  

10.8.6 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados, o 
candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.  

10.8.7 Os diplomas de conclusão de cursos expedidos por instituições estrangeiras somente serão considerados se 
devidamente revalidados por instituição competente, na forma da legislação vigente.  

10.8.8 Os diplomas de pós-graduação em nível de especialização deverão conter a carga horária cursada. O 
certificado e/ou declaração de conclusão de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) deverão estar 
acompanhados do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 03 de abril de 2001, alterado pela 
Resolução CNE nº 01, de 08 de junho de 2007.  

10.9 Não será admitida, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos.  

10.10 É de exclusiva responsabilidade do candidato o envio dos documentos e a comprovação dos títulos.  

10.11 As cópias, declarações e documentos apresentados não serão devolvidas em hipótese alguma.  

10.12 Será atribuída pontuação 0 (zero) ao candidato que não entregar os documentos no prazo estabelecido e/ou 
enviá-los de forma não compatível com este Edital.  

10.13 Não haverá segunda chamada para entrega de documentos pertinentes à prova de títulos.  

10.14 A relação com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço eletrônico 
www.institutomachadodeassis.com.br.  

10.15 Quanto ao resultado da prova de títulos, será aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
de publicação mencionada no item anterior, e na forma descrita no item 13 deste Edital. 

 

XI. DOS RECURSOS 

 
11.1. Será admitido recurso quanto: 
 

a) ao indeferimento das inscrições 
b) à aplicação das provas; 
c) às questões das provas objetivas e gabaritos preliminares; 
d) quanto á pontuação e resultado das provas objetivas; 
e) ao resultado da prova de títulos; 
f) ao resultado final. 

 
11.2. Apenas o próprio candidato estará habilitado a interpor recurso quanto à Prova Objetiva (PO) em face de erro 

de formulação de questões e na correção. E quanto à Prova de Títulos (PT), o recurso caberá para o critério de 

contagem dos pontos. Para a interposição, deve-se utilizar formulário próprio Deste Edital, constante dos Anexo V e 

Anexo VII. 

 

11.3. Os recursos deverão ser interpostos de acordo com o cronograma de execução do certame. 
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11.3.1 Caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis após publicação do resultado final, 
EXCLUSIVAMENTE, para que haja a retificação de eventual erro material.    

11.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido, devidamente fundamentado, sendo 

desconsiderado recurso de igual teor. Os recursos deverão ser registrados e protocolados na sede da Prefeitura 

Municipal de Joselândia - MA, ou de forma presencial ou eletrônica (Pelo e-mail: ima.recebimentos@hotmail.com ou 

site www.institutomachadodeassis.com.br). 

 
11.5. Somente será apreciado o recurso interposto dentro do prazo. 
 
11.6. Os candidatos deverão enviar o recurso em 02 (duas) vias (original e cópia) digitadas. Cada questão ou item 
deverá ser apresentado em folha separada e identificada conforme modelo de recurso apresentado no Anexo V e no 
Anexo VII deste Edital. 
 

11.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile (fax), telex, telegrama, ou outro meio que não seja o 

especificado neste Edital. 

 

11.8. A Banca Examinadora do Concurso Público constitui-se como única e última instância para a análise dos 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
11.9. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste item não serão avaliados. 
 
11.10. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(os) a todos os 
candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso. 
 
11.11. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados e as provas serão corrigidas de 
acordo com o Gabarito Oficial Definitivo. 
 
11.12. Poderá haver eventualmente alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior 
ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova. 
 
11.13.  As decisões dos recursos serão dadas a conhecer a todos os candidatos com a fundamentação que sustente, 

altere ou anule o que se recorrer, de modo coletivo, quanto aos pedidos que forem deferidos, segundo o registro do 

protocolo. 

 

11.13.1. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada, para tanto, a data do 

protocolo ou da postagem, conforme o caso. 

 

11.13.2. O candidato deve ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será 

preliminarmente indeferido. 

 

11.13.3. Os recursos deverão seguir os quesitos especificados nos formulários dos Anexos V ou VII, conterem a 

fundamentação ou argumentação lógica que motivou o pleito do candidato. 

 

11.13.4. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações do item 11, deste Edital, não serão avaliados. 

 

11.13.5. Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações serão divulgadas, seguindo o número de 

registro do protocolo de cada recurso e evento recorrido.  

11.14. Após o julgamento dos recursos, os mesmos serão irrecorríveis na esfera administrativa. 
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11.15. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio do site do INSTITUTO 
MACHADO DE ASSIS, e ficarão disponibilizadas pelo prazo de 07 (sete) dias a contar da data de sua divulgação. 
 

XII DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 
12.1. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será divulgado no sítio eletrônico do INSTITUTO MACHADO DE 
ASSIS na data provável de 24.12.2012. 
 
12.2. O resultado final do Concurso será publicado no Diário Oficial dos Municípios, respeitando a ordem de 
classificação dos aprovados, divulgado pela Prefeitura Municipal de Joselândia - MA e no sítio eletrônico 
www.institutomachadodeassis.com.br, até a data provável de 14 de Janeiro de 2013. 
 
12.3. Após a publicação do resultado final no Diário Oficial dos Municípios, o concurso será homologado pelo 

Chefe do Executivo Municipal no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação. 

 
 

XIII PROVIMENTO DOS CARGOS 

 
13.1. A posse no cargo ocorrerá após a publicação do ato de nomeação ou de admissão no Diário Oficial dos 
Municípios. 
 
13.2. Os candidatos aprovados e habilitados serão nomeados e empossados pela administração, conforme o número 
de vagas existentes e seguindo rigorosamente a ordem de classificação final, respeitando-se o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes para os candidatos portadores de deficiência. 
 
13.2.1. Os aprovados e habilitados aos cargos públicos de que trata este Edital serão nomeados e empossados, 
dentro da vigência de validade em número estritamente suficiente ao de vagas existentes no quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Joselândia - MA.  
 
13.3. A convocação dos aprovados e classificados para o preenchimento das vagas disponíveis será feita pelo Diário 
Oficial dos Municípios que estabelecerá o horário, dia e local para a apresentação do candidato. 
 
13.4. Perderá os direitos decorrentes do Concurso, não cabendo recurso, o candidato que: 
 

a) não comparecer na data, horário e local estabelecido na convocação. 
b) não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Joselândia - 
MA. 
c) recusar nomeação, ou formalmente consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou entrar em efetivo 
exercício após exauridos os prazos estabelecidos  pela  Legislação  Municipal vigente. 

 
13.5. Somente será investido em cargo público o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o 
exercício do cargo, após submeter-se ao exame médico pré-admissional, a ser realizado pela Junta Médica designada 
pela Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, por ocasião da nomeação. 
 
13.6. Não será investido em cargo público o candidato que acumular cargo ou emprego ou função pública, 
ressalvados os casos previstos nos incisos XVI e XVII, do art. 37, da Constituição Federal.  
 
13.7. Após a nomeação, na data da posse, o candidato deverá entregar a documentação comprobatória dos 
Requisitos para Investidura em Cargo Público, especificada neste Edital e outros documentos que a Prefeitura 
de Joselândia - MA julgar necessários, conforme Edital de Convocação para a Posse, publicado no Diário Oficial dos 
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Municípios. Caso o Candidato não apresente a documentação exigida neste Edital, em tempo hábil e no prazo 
previsto em legislação municipal, contidos naquele edital, não será investido no cargo público. 
 

XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições 
do Concurso, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais 
aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
 
14.2. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos 
constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do Concurso. 
 
14.3. O prazo de validade deste concurso é de 02 (dois) ano, a contar da data de homologação, prorrogável por igual 
período, a juízo da Administração Municipal. 
 
14.4. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades constatadas no 
decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a nomeação do 
candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativas, cível ou criminal cabíveis. 
 
14.5. Todos os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e resultados ficarão a cargo da Prefeitura 
Municipal de Joselândia - MA e serão publicados no Diário Oficial dos Municípios, não sendo fornecido ao 
candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso pela entidade organizadora do certame. 
 
14.6. Serão publicados no Diário Oficial dos Municípios, os candidatos aprovados, classificados e eliminados no 
Concurso. 
 
14.7. Cabe à Prefeitura Municipal de Joselândia - MA o direito de aproveitar os candidatos classificados, em número 
estritamente necessário para o provimento dos cargos vagos existentes e que vierem a existir durante o prazo de 
validade do Concurso, não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação total dos habilitados e classificados. 
 
14.8. O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e às necessidades da Prefeitura 
Municipal de Joselândia - MA. 
 
14.9. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) constantes na Ficha de 
Inscrição/Formulário de Inscrição, o candidato deverá dirigir-se á sala de coordenação do local em que estiver 
prestando provas e solicitar a correção. 
 
14.10. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados até que se expire o prazo de 
validade do Concurso, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for nomeado, perder o prazo para 
tomar posse, caso não seja localizado. 
 
14.11.  A Prefeitura Municipal de Joselândia - MA e o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizam 
por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
 

a) endereço não atualizado; 
b) endereço de difícil acesso; 
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato; 
d) correspondência recebida por terceiros. 

 
14.12. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, desde 
que verificadas falsidades ou inexatidões de declarações ou informações prestadas pelo candidato ou irregularidades 
na inscrição, nas provas ou nos documentos, consoantes os itens 1.2, 3.2, 4.5.2, 6.4.5 e 6.5, deste Edital. 
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14.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as provas 
correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
 
14.14. O resultado final do Concurso será homologado pela Prefeita Municipal de Joselândia - MA. 
 
14.15. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, classificação, ou 
nota de candidatos, valendo para tal fim a publicação do resultado final e homologação em órgão de divulgação 
oficial. 
 
14.16. Os casos em que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 
Concurso e, quando for o caso, pela Prefeitura Municipal de Joselândia - MA e pelo INSTITUTO MACHADO DE 
ASSIS, no que a cada um couber. 
 
14.17. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação para posse e exercício 
correrão a expensas do próprio candidato. 
 
14.18. A Prefeitura Municipal de Joselândia - MA e o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, não se responsabilizam 
por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso. 
 
14.19. São impedidos de participarem deste Concurso Público os funcionários do INSTITUTO MACHADO DE 
ASSIS e seus parentes, consangüíneos ou por afinidade, até 3.º (terceiro) grau. 
 
14.20. As disposições e instruções contidas nas Capas das Provas e nos Cartões-Respostas constituem normas 
complementares ao presente Edital. 

 
 

 
Joselândia - MA, 14 Novembro de 2012 

 
 
 

Maria Édila de Queiroz Abreu 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA SEMANAL, REQUISITOS, REMUNERAÇÃO E LOTAÇÃO.  
 

Cód. 
Cargos de Nível 

Superior 
Requisitos Mínimos Lotação 

C/H 

Semanal 

Nº 

de 

Vag

as 

Salário Base 
Valor da 

Inscrição 

101.  

Assistente Social Diploma de Graduação de Nível 

superior em Assistente Social e 

Registro no Órgão de Classe 

SEDE 

30 h 02 1.500,00 R$ 75,00 

102.  

Tecnólogo em 

Radiologia  

Diploma de Graduação de Nível 

superior em Radiologia e Registro 

no Órgão de Classe 

SEDE 

20h 01 1.500,00 R$ 75,00 

103.  

Psicólogo  Diploma de Graduação de Nível 

superior em Psicologia e Registro 

no Órgão de Classe 

Secretaria Municipal de Saúde 

40 h 01 1.500,00 R$ 75,00 

104.  

Enfermeiro PSF Diploma de Graduação de Nível 

superior em Enfermagem e 

Registro no Órgão de Classe 

Secretaria Municipal de Saúde 

40 h 06 3.000,00 R$ 75,00 

105.  

Enfermeiro 

Hospitalar 

Diploma de Graduação de Nível 

superior em Enfermagem e 

Registro no Órgão de Classe 

Secretaria Municipal de Saúde 

40 h 02 3.000,00 R$ 75,00 

106.  

Médico PSF Diploma de Graduação de Nível 

superior em Medicina e Registro 

no Órgão de Classe 

Secretaria Municipal de Saúde 

40 h 06 6.000,00 + 

gratificação 

R$ 75,00 

107.  

Médico Clínico 

Geral Hospitalar 

Diploma de Graduação de Nível 

superior em Medicina e Registro 

no Órgão de Classe 

Secretaria Municipal de Saúde 

40 h 02 6.000,00 R$ 75,00 

108.  

Nutricionista Diploma de Graduação de Nível 

superior em Nutrição e Registro 

no Órgão de Classe 

Secretaria Municipal de Saúde 

30 h 02 1.500,00 R$ 75,00 

109.  

Fisioterapeuta  Diploma de Graduação de Nível 

superior em Fisioterapia e 

Registro no Órgão de Classe 

Secretaria Municipal de Saúde 

40 h 02 1.500,00 R$ 75,00 

110.  

Odontólogo  Diploma de Graduação de Nível 

superior em Odontologia e 

Registro no Órgão de Classe 

Secretaria Municipal de Saúde 

20 h 02 2.500,00 R$ 75,00 

111.  

Farmacêutico  
Diploma de Graduação de Nível 

superior em Farmácia e Registro 

no Órgão de Classe 

Secretaria Municipal de Saúde 

30 h 01 2.000,00 R$ 75,00 
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112.  

Bioquímico Diploma de Graduação de Nível 

superior em Bioquímica e 

Registro no Órgão de Classe 

Secretaria Municipal de Saúde 

20 h 01 2.500,00 R$ 75,00 

113.  

Biomédico  Diploma de Graduação de Nível 

superior em Biomedicina e 

Registro no Órgão de Classe 

Secretaria Municipal de Saúde 

20 h 01 2.500,00 R$ 75,00 

114.  

Veterinário Diploma de Graduação de Nível 

superior em Veterinário e 

Registro no Órgão de Classe 

Secretaria Municipal de Saúde 

20 h 01 2.000,00 R$ 75,00 

115.  Pedagogo 
Curso Superior em Pedagogia e 

registro no conselho de classe 
POLO I - SEDE 40 h 01 1.187,00 

R$ 75,00 

116.  

Professor 

Matemática 6º ao 

9º ano 

Diploma de Licenciatura Plena em 

Matemática e Registro no Órgão 

de Classe 

POLO V – NOVA VIDA, TANQUE, 
ROCHA LIMA, SAPUCAIA E 

ALDEIA. 
 

40 h 01 1.187,00 

R$ 75,00 

117.  

Professor 

Matemática 6º ao 

9º ano 

Diploma de Licenciatura Plena em 

Matemática e Registro no Órgão 

de Classe 

POLO VI – SOLTA, PACAS, 
BONITO, ANAJÁ, SANTO 

ANTONIO, CENTRO DO ANJO E 
PONTAL. 

 

40 h 01 1.187,00 

R$ 75,00 

118.  

Professor 

Português 6º ao 9º 

ano 

Diploma de Licenciatura Plena em 

Português e Registro no Órgão de 

Classe 

POLO V – NOVA VIDA, TANQUE, 
ROCHA LIMA, SAPUCAIA E 

ALDEIA. 
 

40 h 01 1.187,00 

R$ 75,00 

119.  

Professor 

Português 6º ao 9º 

ano 

Diploma de Licenciatura Plena em 

Português e Registro no Órgão de 

Classe 

POLO VI – SOLTA, PACAS, 
BONITO, ANAJÁ, SANTO 

ANTONIO, CENTRO DO ANJO E 
PONTAL. 

 

40 h 01 1.187,00 R$ 75,00 

Cód. 
Cargos de Nível 

Médio 
Requisitos Mínimos Lotação 

C/H 

Semanal 

Nº 

de 

Vag

as 

Salário Base 
Valor da 

Inscrição 

120.  
Professor Educação 

Infantil 

Curso de formação de professor 

em magistério nível médio, 

normal superior e Pedagogia. 

POLO I - SEDE 

40 h 
04 1.187,00 

R$ 60,00 

121.  
Professor Educação 

Infantil 

Curso de formação de professor 

em magistério nível médio, 

normal superior e Pedagogia. 

POLO II – SERRINHA, CANAS DE 

BAIXO, CANAS DE CIMA, CAZUZA 

ELAMBEDOURO. 

40 h 
02 

1.187,00 R$ 60,00 

122.  
Professor Educação 

Infantil 

Curso de formação de professor 

em magistério nível médio, 

normal superior e Pedagogia. 

POLO III – SANTA MARIA, 

BARRAGEM E POÇO VERDE. 

40 h 
01 

1.187,00 R$ 60,00 
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123.  
Professor Educação 

Infantil 

Curso de formação de professor 

em magistério nível médio, 

normal superior e Pedagogia. 

POLO IV – TUCUNS, SANTA LUZIA, 
ALTO DO GERO, LAGOA DO 

QUINTINO, SANTA TEREZA E SÃO 
JOAQUIM. 

 

40 h 

02 

1.187,00 R$ 60,00 

124.  
Professor Educação 

Infantil 

Curso de formação de professor 

em magistério nível médio, 

normal superior e Pedagogia. 

POLO V – NOVA VIDA, TANQUE, 
ROCHA LIMA, SAPUCAIA E 

ALDEIA. 
 

40 h 

01 

1.187,00 R$ 60,00 

125.  
Professor Educação 

Infantil 

Curso de formação de professor 

em magistério nível médio, 

normal superior e Pedagogia. 

POLO VII – CENTRO DO 
GOVERNO, PILOTO II E LAGOA 

DO HONORATO. 
 

40 h 

01 

1.187,00 R$ 60,00 

126.  

Professor 1º ao 5º 

ano 

Curso de formação de professor 

em magistério nível médio, 

normal superior e Pedagogia. 

POLO I - SEDE 40 h 03 1.187,00 

R$ 60,00 

127.  
Professor 1º ao 5º 

ano 

Curso de formação de professor 

em magistério nível médio, 

normal superior e Pedagogia. 

POLO IV – TUCUNS, SANTA 
LUZIA, ALTO DO GERO, LAGOA 

DO QUINTINO, SANTA TEREZA E 
SÃO JOAQUIM. 

 

40 h 02 1.187,00 

R$ 60,00 

128.  
Professor 1º ao 5º 

ano 

Curso de formação de professor 

em magistério nível médio, 

normal superior e Pedagogia. 

POLO VI – SOLTA, PACAS, 
BONITO, ANAJÁ, SANTO 

ANTONIO, CENTRO DO ANJO E 
PONTAL. 

 

40 h 05 1.187,00 

R$ 60,00 

129.  
Professor 1º ao 5º 

ano 

Curso de formação de professor 
em magistério nível médio, 

normal superior e Pedagogia. 

POLO VII – CENTRO DO 
GOVERNO, PILOTO II E LAGOA 

DO HONORATO. 
 

40 h 02 1.187,00 

R$ 60,00 

130.  
Guarda  

Municipal 

Certificado de conclusão de Nível 

Médio 
SEDE 20 h 

10 622,00 R$ 60,00 

131.  
Técnico em 

Enfermagem 

Certificado de conclusão de Nível 

Médio 
Secretaria Municipal de Saúde 20 h 

18 622,00 R$ 60,00 

132.  
Auxiliar de Serviços 

Odontológicos 

Certificado de conclusão de Nível 

Médio 
Secretaria Municipal de Saúde 40 h 

02 750,00 R$ 60,00 

133.  
Agente de 

Vigilância Sanitária 

Certificado de conclusão de Nível 

Médio 
Secretaria Municipal de Saúde 40 h 

03 750,00 R$ 60,00 

134.  
Agente 

Administrativo 

Certificado de conclusão de Nível 

Médio 
SEDE 40 h 

21 750,00 R$ 60,00 

135.  

Assistente de 

Informática Certificado de conclusão de Nível 

Médio 
SEDE 40 h 

02 1.300,00 

R$ 60,00 
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Cód. 

Cargos de 

Fundamental 

Incompleto 

Requisitos Mínimos Lotação 
C/H 

Semanal 

Nº 

de 

Vag

as 

Salário Base 
Valor da 

Inscrição 

136.  

Auxiliar 

Operacional de 

Serviços Gerais 

Nível alfabetizado SEDE 40 h 31 622,00 R$ 35,00 

137.  Vigia Nível alfabetizado SEDE 40 h 23 622,00 R$ 35,00 

138.  
Motorista Cat. “C”, 

“D”, “E” ou “AD” 
Nível alfabetizado SEDE 20 h 03 622,00 R$ 35,00 
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ANEXO II 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS: Assistente Social, Tecnólogo em Radiologia, Psicólogo, Enfermeiro PSF, Enfermeiro Hospitalar, Médico PSF, Médico Clínico Geral 

Hospitalar, Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontólogo, Farmacêutico, bioquímico, Biomédico, Veterinário, Professor Matemática 6º ao 9º ano 

Professor Português 6º ao 9º ano e Pedagogo. 

Língua Portuguesa (Superior): Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 

Domínio da ortografia oficial: emprego das letras, pontuação e acentuação gráfica. Domínio dos mecanismos de coesão textual: emprego de 

elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e outros elementos de sequênciação textual; emprego/correlação de tempos 

e modos verbais. Domínio da estrutura morfossintática do período: relações de coordenação entre orações e entre termos da oração; relações de 

subordinação entre orações e entre termos da oração; emprego dos sinais de pontuação; concordâncias verbal e nominal; emprego do sinal 

indicativo de crase; colocação dos pronomes átonos. Reescritura de frases e parágrafos do texto: substituição de palavras ou de trechos de texto; 

retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Correspondência oficial: adequação da linguagem ao tipo de documento; 

adequação do formato do texto ao gênero. Funções e Empregos das palavras “que”, “se”, “como” e “porque”. Figuras e vícios de linguagem. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS PARA TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

CARGOS: Professor de Educação Infantil, professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano, Professor de Matemática 6º ao 9º ano, Professor 

Português 6º ao 9º ano e Pedagogo. 

Conhecimentos Pedagógicos: História do pensamento pedagógico brasileiro: teoria da educação, diferentes correntes do pensamento 

pedagógico brasileiro. Projeto político pedagógico. A didática e o processo de ensino e aprendizagem. Organização do processo didático: 

planejamento, estratégias e metodologias, avaliação. A sala de aula como espaço de aprendizagem e interação. A didática como fundamento 

epistemológico do fazer docente. Principais teorias da aprendizagem: inatismo, comportamentalismo, behaviorismo, interacionismo; 

cognitivismo. As bases empíricas, metodológicas e epistemológicas das diversas teorias de aprendizagem; contribuições de Piaget, Vygotsky e 

Wallon para a psicologia e pedagogia; teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e 

biopsicossociais; temas contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão, transtornos alimentares na adolescência, família, 

escolhas sexuais. Teorias do currículo: acesso, permanência e sucesso do aluno na escola. Planejamento e gestão educacional. Avaliação 

institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e profissão. A pesquisa na prática docente. A dimensão ética da 

profissão. Aspectos legais e políticos da organização da educação brasileira. Políticas educacionais para a educação básica: Ensino Médio – 

Diretrizes, Parâmetros Curriculares, currículo e avaliação. Interdisciplinaridade e contextualização. Educação Inclusiva. Educação, trabalho, 

formação profissional e as transformações do Ensino Médio. Protagonismo Juvenil e Cidadania. Aspectos filosóficos, históricos e sociológicos da 

educação. Normas federais sobre educação. Níveis e modalidades de ensino – estrutura e funcionamento. Educação infantil. Ensino fundamental. 

Ensino médio. Educação de jovens e adultos. Educação especial. Educação indígena. Educação a distância. Planejamento e estatísticas 

educacionais. O Plano Nacional de Educação. Políticas de avaliação educacional. Financiamento da educação. Princípios de educação comparada. 

Educação no contexto da modernidade. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES (PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, EXCETO PROFESSOR E O CARGO DE PEDAGOGO) 

CARGOS: Assistente Social, Tecnólogo em Radiologia, Psicólogo, Enfermeiro PSF, Enfermeiro Hospitalar, Médico PSF, Médico Clínico Geral 

Hospital, Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontólogo, Farmacêutico, bioquímico, Biomédico, Veterinário. 

 
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia e suas vinculações históricas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS: Assistente Social, Tecnólogo em Radiologia, Psicólogo, Enfermeiro PSF, Enfermeiro Hospitalar, Médico PSF, Médico Clínico Geral 

Hospital, Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontólogo, Farmacêutico, bioquímico, Biomédico, Veterinário, Professor Matemática 6º ao 9º ano 

Professor Português 6º ao 9º ano E Pedagogo. 

 

Assistente Social: Conhecimentos sobre a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social e seus processos; Estatuto da Criança e do 

Adolescente; Lei Orgânica da Assistência Social; Política Nacional da Assistência Social; Norma Operacional Básica do SUAS; Conselhos Municipais 

(de Assistência Social, de Habitação de Interesse Social, Tutelar, dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Alimentação Escolar, de Controle 

Social do Bolsa Família, do Fundeb, de Saúde); Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família(Paif); Benefícios Sociais de Prestação 

Continuada e Eventuais; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); Conceitos e generalidades sobre os processos básicos de 

atendimento do serviço social; questões da metodologia em serviço social; pesquisa em Serviço Social - Métodos de pesquisa. Classificação da 

pesquisa; técnicas e instrumentos de serviço social; Código de Ética Profissional; Lei que rege a profissão (Lei n° 8662/93); Política Nacional do 

Idoso - Estatuto do Idoso; Papel do serviço social nas políticas sociais; Práticas do Serviço Social nas instituições públicas: limites e possibilidades; 

Serviço social e desenvolvimento de comunidade. Atuação do assistente social na política de saúde. Abordagens com indivíduos, grupos e 

famílias. Administração e planejamento social. Projetos de intervenção, pesquisa e instrumentalidade do Serviço Social. Avaliação de políticas, 

programas e projetos sociais. Assessoria e consultoria em Serviço Social. Interdisciplinaridade e Serviço Social. Princípios e diretrizes da política de 

saúde no Brasil. História e desenvolvimento da política de saúde no Brasil. Políticas de promoção e humanização da saúde. Política de saúde do 

trabalhador. Saúde mental e Serviço Social. Participação e controle social. NASF - Núcleos de Apoio à Saúde da Família: Inserção dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família na Política Nacional de Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família; Bases Legais que sustentam os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família; Objetivos dos Núcleos de Apoia à Saúde da Família; Características e estratégias de atuação dos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família. CAPS - Centro de Atenção Psicossocial: Inserção dos Centros de Atenção Psicossocial no contexto político de redemocratização 

do país e nas lutas pela revisão dos marcos conceituais, das formas de atenção e de financiamento das ações de saúde mental; Bases Legais de 

sustentação para o credenciamento e financiamento dos Centros de Atenção Psicossocial pelo SUS. Características e Estratégias de Atuação dos 

Centros de Atenção Psicossocial. Programa de Saúde do Trabalhador: Objetivos e Diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador; 

Estratégias de ação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador; Normatização para preservação da saúde do trabalhador, tais como CIPA 

(Comissão Interna para Prevenção de Acidentes); Principais resultados do Programa de Saúde do Trabalhador. 

 
Médico Clínico Geral Hospitalar: Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular. Insuficiência 
cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial coronária. Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. Hipertensão arterial sistêmica. Doenças 
vasculares periféricas. Diagnóstico diferencial de dor torácica. Alterações eletrocardiográficas. Doenças valvar e da aorta. Doenças pulmonares: 
avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória. Doença intersticial e infiltrativa. Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da 
pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do sono e doenças  ulmonares ambiental e ocupacional. Doenças renais: avaliação 
e tratamento do paciente com doença renal. Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. Doenças glomerular, vascular renal. Insuficiência renal aguda e 
crônica. Desordens não glomerulares. Doenças gastroinstestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças 
gastrointestinais. Doenças do esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória intestinal. Neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do 
pâncreas. Doenças do fígado e sistema bilear: avaliação laboratorial do fígado. Icterícia. Hepatite aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e 
suas complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar. Neoplasias do fígado. Doenças infiltrativas e vascular. Doenças hematológicas: 
desordens da hemostasia (sangramento e trombose). Avaliação e tratamento das anemias. Avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do 
metabolismo: obesidade. Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo dos lípides. Doenças endocrinológicas: doenças da tireoide. 
Diabetes mellito. Hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo: avaliação e tratamento do paciente 
com doença reumática. Artrite reumatóide. Lúpus eritematoso sistêmico. Espondiloartropatias. Síndrome do anticorpofosfolípide. Esclerose 
sistêmica. Osteoratrites. Gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças ósseas e do metabolismo ósseo: osteoporose. Doenças da 
paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças infecciosas. Doenças neurológicas/psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico. Desordens da 
consciência. Demência e distúrbios de memória. Doenças cerebrovasculares. Cefaleias. Avaliação das síncopes. Miastenia gravis. Doença de 
Parkinson. Diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva. Distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e emergências: reanimação 
cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque. Imobilizações e cuidados no local do acidente. Atendimento inicial ao 
paciente traumatizado. Diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. 
Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência 
respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos. Principais problemas médicos 
relacionados aos idosos. Rastreamento de doenças cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da 
saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas. 
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Médico PSF: LEGISLAÇÃO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de 
Promoção da Saúde; Ações Integradas de Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor 
saúde Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle Social: Conferências (municipal, 
estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e nacional) de Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. 
Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.° 648, de 28 de março 
de2006). Pacto pela Saúde 2006 (Portaria n.° 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de Informação em 
Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde 
e Educação Permanente em Saúde para o SUS. CONTEÚDO: Abordagem da Família (a criança, o adolescente, o adulto, o idoso no contexto 
familiar). Promoção a Saúde. A Educação em Saúde na Prática da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Sistema de Informação da Atenção Básica. 
Noções Básicas de Epidemiologia. Vigilância Epidemiológica. Epidemiologia das Doenças Transmissíveis. Abordagem Ambulatorial do Paciente 
com: Enfermidades do Aparelho Digestivo (alterações da cavidade oral, sintomas dispéticos, esofagites, gastrite, úlceras, câncer); Enfermidades 
do Aparelho Cardiovascular (cardiopatia isquêmica, Insuficiência cardíaca, Arteriosclerose, Hipertensão arterial, tramboflelites); Enfermidades do 
Aparelho Respiratório (Doenças do Trato Respiratórias Superior, Insuficiência Respiratória, Asma Brônquica, Doença Pulmonar Obstrutiva. 
Pneumonias, Câncer de Pulmão); Enfermidades dos Rins e Vias Biliares (Litíase Renal, GNDA, Infecção Urinária); Enfermidades do Sistema Nervoso 
Central (Acidente Vascular Cerebral, Meningites, Epilepsia, Vertigens, Cefaléia); Enfermidades Hematológicas (Anemias, Distúrbios da Hemostasia, 
Leucemia); Enfermidades Metabólicas e Endócrinos (Diabetes Melitus, Hipotireoidismo, Hipertireoidismo, Dislipidemias, Obesidade, 
Hipoavitaminose, Desnutrição); Doenças Infecciosas e Parasitárias, Doenças Sexualmente Transmissíveis; Enfermidades Reumáticas (Artrite 
Reumática, Febre Reumática); Enfermidades Ostroarticulares (Dores musculoesqueléticos, Afecção da Coluna Cervical, Lombalgia, Osteoporose); 
Enfermidades Dermatológicas (Micose da Pele, Dermatites, Eczema, Escabiose, Pediculose, Urticária); Enfermidades Psiquiátricas (Transtornos 
Ansiosos, Depressão). Atenção do Médico nos Programas de Saúde Pública: Tuberculose, Hanseníase, Atenção a Saúde da Criança e do 
Adolescente, Atenção a Saúde da Mulher, Atenção a Saúde do Adulto e do Idoso. Vacinação na Criança e no Adulto. Tabagismo, Alcoolismo, 
Dependência às Drogas. Saúde do Trabalhador. Saúde da Família na busca da Humanização e da Ética na Atenção a Saúde. Atenção do Médico da 
ESF nas Emergências: Cardiovasculares, Respiratórias, Ginecológicas, Obstétricas, Neurológicas, Metabólicas, Endocrinológicas e 
Gastroenterológicas, das Doenças Infecciosas, dos Estados Alérgicos, dos Politraumatizados. 
 

Enfermeiro PSF : Deontologia e Enfermagem: Legislação de Enfermagem, Código de Deontologia e Entidades de classe; Administração Aplicada à 
Enfermagem: Organização, Planejamento, Supervisão, Coordenação e Avaliação; Fundamentos de Enfermagem: Princípios Científicos aplicados à 
prática de enfermagem, Fisiologia humana, Instrumentos básicos de enfermagem, Administração de medicamentos e agentes terapêuticos, 
Aplicação de tratamentos; Cuidados e conservação do material: limpezas, desinfecção e esterilização e Controle de infecção hospitalar; Nutrição e 
dietética; Enfermagem em urgência e emergência; Assistência de enfermagem nas diversas patologias cirúrgicas e pós-operatório; Enfermagem 
saúde pública: Epidemiologia geral, Epidemiologia das doenças transmissíveis, Parasitologia, Imunização: Programa de imunização, Vigilância 
epidemiológica e Bioestatística e Estatística vital; Enfermagem obstetrícia e ginecológica: Pré-Natal, Parto, Puerpério, Doenças sexualmente 
transmissíveis; Enfermagem pediátrica, Aleitamento materno, Crescimento e desenvolvimento e Doenças da Primeira Infância; Assistência de 
Enfermagem a saúde do adulto e do idoso; Vigilância Sanitária; Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS - SUS-01/2001 e NOAS - SUS-
01/2002; Noções de Direito Constitucional (Constituição da República Federativa do Brasil – Art. 5º e Art. 18 ao 43); Violência contra a criança, o 
adolescente (ECA Lei 8069 de 13 de julho de 1990), a mulher (Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006 – Maria da Penha) e ao idoso (Lei N°: 10.741, de 
outubro de 2003, estatuto do idoso). 
 

Enfermeiro Hospitalar: Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional e código de ética. Epidemiologia e enfermagem. 

Estatística e enfermagem. Teorias em enfermagem. Concepções teórico-práticas da assistência de enfermagem. Administração dos serviços de 

enfermagem. Políticas públicas em saúde e sua evolução histórica. Lei orgânica de saúde a partir da Constituição de 1988. SUS – Princípios e 

diretrizes. Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080 e Lei 8.142. Norma Operacional Básica do SUS. Norma Operacional de Assistência a Saúde. Processo 

social de mudança das práticas sanitárias no SUS e na enfermagem. Administração de materiais e enfermagem. Normas, rotinas e manuais, 

elaboração e utilização na enfermagem. Teorias administrativas e enfermagem. Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e 

funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e na assistência de enfermagem em nível ambulatorial. Tomada de 

decisão na administração da assistência e do serviço. Enfermagem na auditoria dos serviços e da assistência. Administração do processo de cuidar 

em enfermagem. Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programa da mulher, programa da criança, 

programa do adolescente, programa do idoso, programa DST e AIDS, programa de hanseníase, programa de pneumologia sanitária, programa de 

hipertensão, programa de diabético. Planejamento da assistência de enfermagem. Consulta de enfermagem. Medidas de higiene e de segurança 

nos serviços de enfermagem e para o trabalhador. Participação do enfermeiro na CIPA. Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de 

enfermagem. Primeiros socorros. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. 

Triagem de pacientes adulto e pediátrico em emergência. Assistência de enfermagem em emergência e urgência a pacientes adultos e pediátricos 

com problemas: cardiovasculares, respiratórios, neurológicos, gastroenterológicos, metabólicos, ginecológicos, urológicos, nefrológicos, 

cirúrgicos, infecciosos, reumatológicos. Atendimento Pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma. Transporte do politraumatizado. 

Cinemática do trauma. Epidemiologia do trauma. Resgate veicular. Atendimento de urgência e emergência frente aos distúrbios cardiovasculares, 

neurológicos, metabólicos, respiratórios, gineco-obstétricos, pediátricos e psiquiátricos. Traumatismos não-intencionais, violência e suicídio. 
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Atendimento ao trauma de face e pescoço, crânio encefálico, de coluna, músculo-esquelético, torácico, abdominal, da pelve. Agentes físico-

químicos e trauma. Suporte básico e avançado de vida a adultos, crianças e gestantes. Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, 

afogamento, parada cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas. Princípios gerais de 

biossegurança. 

Biomédico: 1. Noções gerais de técnicas histológicas e citológicas. 2. Operações fundamentais da técnica histológica e citológica. 3. Métodos de 
coloração em histologia e citologia. 4. Preparação de soluções. 5. Microtomia pelo criostato. 6. Histoquímica enzimática. 7. Imunohistoquímica. 8. 
Microscopia eletrônica de transmissão e de varredura. 9. Métodos de Estudo em Patologia. Processos patológicos gerais; 9.1. Degenerações; 9.2. 
Morte celular; 9.3. Patologia do interstício; 9.4. Alterações locais da circulação sanguinea; 9.5. Inflamações; 9.6. Alterações do crescimento e da 
diferenciação celular. Neoplasias. 
 

Bioquímico: O laboratório de Bioquímica; Padronização e Controle de qualidade em Bioquímica; Bioquímica Clínica; Hematologia; Parasitologia 
Humana. Urianálise; Coleta, acondicionamento e preparação de materiais para análises laboratoriais; A Bacteriologia de Anaeróbicos; Reação de 
Precipitação; Reação de Aglutinação; Reação de Hemólise; Técnicas de Imunofluorescência Técnicas para diagnósticos das micoses; Micoses de 
localização superficial; Micoses profundas; Micoses sistêmicas. Organização celular, classificação geral das células e tecidos; Citologia hormonal do 
trato genital feminino; Citologia Ginecológica: Conteúdo Celular do Esfragaço Cervical Normal, Infecção e Alterações Reativas, Alterações 
Celulares Causadas por Infecção Viral, Neoplasia Intra-Epitelial Cervical, Câncer Invasivo da Cérvix, Citologia Endometrial. Citologia oncótica do 
trato genital feminino; Gravidez. Líquido aminiótico; Citogenética. Cromatina sexual; Célula normal e atípica, Displasias; Lesões virais, Carcinomas 
“in situ” e invasor; Neoplasias do colo uterino: carcinoma epidermóide, adeno carcinoma; Citologia de líquidos biológicos: ascítico, pleural, urina; 
Citologia pulmonar; escarro; broncoaspirado; itologia mamária. Código de Ética do Profissional; Sistemas e Políticas Públicas de Saúde no Brasil. 
Legislação Sanitária. 
 

Farmacêutico: Saúde Pública: As diretrizes e princípios do Sistema de Saúde no Brasil – SUS na organização das ações e serviços profissionais. As 
políticas de saúde no Brasil. Vigilância Sanitária. Portaria 344/98. Boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos. Dispensação 
de medicamentos. A Organização Jurídica da Profissão Farmacêutica. Estrutura organizacional da farmácia hospitalar. Funções da farmácia 
hospitalar. Funções clínicas. Atenção farmacêutica. Farmácia Clinica. Seleção de medicamentos, germicidas e correlatos. Sistemas de Distribuição 
de medicamentos em Farmácia Hospitalar. Garantia de qualidade e a Farmácia Hospitalar. Classificação dos medicamentos. Formas farmacêuticas 
sólidas: pós, granulados, cápsulas. Formas farmacêuticas líquidas: soluções, soluções extrativas vegetais. Soluções oftálmicas. Suspensões. O 
Farmacêutico e o controle de infecção hospitalar. Farmacotécnica hospitalar. Anvisa RDC número 210 de 04.08.2003 publicada no D.O. União em 
4.08.03. 
 

Técnico em Radiologia: Física das Radiações ionizantes e não ionizantes. Proteção Radiológica. Anatomia Humana. Anatomia Radiológica. 
Terminologia Radiográfica. Equipamentos radiográficos. Princípios Básicos de Formação da Imagem. Contrastes Radiológicos. Princípios de 
Posicionamento. Posicionamento Radiológico. Processamento Radiográfico (automático e manual). Técnicas e Procedimentos Radiológicos. 
Noções básicas de procedimentos Angiográficos, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética. Humanização. Legislação e Ética. 
Parâmetros para o funcionamento do SUS. 
 

Fisioterapeuta:Políticas públicas em saúde e sua evolução histórica. Lei orgânica de saúde a partir da Constituição de 1988. SUS – Princípios e 

diretrizes. Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080 e Lei 8.142. Norma Operacional Básica do SUS. Norma Operacional de Assistência a Saúde. Anatomia 

e Fisiologia dos sistemas respiratório, cardiovascular, nervoso e do aparelho locomotor em todas as fases do ciclo da vida: criança, adulto e idoso. 

Patologias mais frequentes nas áreas respiratória, cardiovascular, neurológica, ortopédica, reumatológica, uro-ginecológica e traumatológica em 

grupos específicos: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso. Tratamento fisioterapêutico em pacientes portadores de enfermidades crônicas 

e/ou degenerativas, acamados ou com incapacidades funcionais: neurológicas (AVE, Alzheimer, Parkinson, Esclerose Múltipla, Trauma 

Raquimedular, Encefalopatia da infância, Distrofias musculares); cardíacas (Insuficiência cardíaca crônica, Doença arterial coronariana, 

Hipertensão arterial sistêmica); respiratórias (Doença pulmonar obstrutiva crônica, asma); traumato-ortopedica (Fraturas, órtese e prótese); 

metabólica (Diabetes Melitus), reumatológicas (artrite, artrose; doenças degenerativas ou inflamatórias dos membros e da coluna vertebral). 

Fisiologia do Exercício: efeitos fisiológicos do exercício físico, adaptações metabólicas, cardiorrespiratórias, ósteo-musculo-articulares, avaliação 

físico funcional em todas as fases da vida e em grupos específicos: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso. Prescrição de recondicionamento 

físico funcional: exercícios e atividade física em condições e populações especiais: crianças, adolescentes, hipertensos, pneumopatas, cardiopatas, 

idosos, gravidez, diabetes e portadores de deficiência física. Distúrbios funcionais laborativos: sinais e sintomas de DORT e dores na coluna; 

análise ergonômica do trabalho; educação postural e auto-cuidado na prevenção de DORT, principais doenças que afetam a saúde do 

trabalhador; ergonomia no ambiente profissional e adaptações para pessoas com necessidades especiais, prevenção e tratamento das principais 

patologias que afetam a saúde do trabalhador. Atuação fisioterapêutica no Núcleo de Apoio a Saúde da Família: atuação multidisciplinar, 

educação em saúde, avaliação da qualidade de vida, ações integradas de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde assistência 

integral, em todas as fases do ciclo da vida. NASF – Núcleos de Apoio à Saúde da Família: Inserção dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família na 

Política Nacional de Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família; Bases Legais que sustentam os Núcleos de Apoio à Saúde da Família; 
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Objetivos dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; Características e estratégias de atuação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Programa 

de Saúde do Trabalhador: Objetivos e Diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador; Estratégias de ação da Política Nacional de Saúde 

do Trabalhador; Normatização para preservação da saúde do trabalhador, tais como CIPA (Comissão Interna para Prevenção de Acidentes); 

Principais resultados do Programa de Saúde do Trabalhador. 

Nutricionista:Alimentos: conceito, classificação e composição química. Microbiologia dos Alimentos. Técnica dietética: pré preparo, preparo, 

distribuição dos alimentos e aspectos organolépticos. Planejamento, análise e avaliação de cardápios nos ciclos da vida (infância, adolescência, 

adulto e idoso). Logística e suprimentos: previsão para compras, estoque, política de compras, custo, recebimento e armazenamento de gêneros 

alimentícios e materiais de limpeza. Administração de Serviços de Alimentação e Nutrição: planejamento, organização, direção e controle. 

Controle higiênico-sanitário em Serviços de Alimentação e Nutrição. Boas práticas de fabricação e higiene dos alimentos. Educação Alimentar e 

Nutricional. Avaliação Nutricional: diagnóstico, monitoramento do estado nutricional nos ciclos da vida (infância, adolescência, adulto e idoso) e 

métodos de avaliação diretos e indiretos do estado nutricional. Segurança Alimentar e Nutricional. Epidemiologia e tratamento dietoterápico das 

doenças crônicas não transmissíveis: obesidade, diabetes, hipertensão e dislipidemias. Epidemiologia e intervenção das carências nutricionais: 

desnutrição enegético-protéica, anemia por deficiência por ferro, hipovitaminose A, distúrbio por deficiência do Iodo. Análise Sensorial: testes 

afetivos. Legislação: Lei n° 11.947 de 16 de junho de 2009. Resolução CD/FNDE n° 38, de 16 julho de 2009. Resolução CD/FNDE n° 67, de 28 de 

dezembro de 2009. Código de Ética – Resolução CFN n° 334/2004. Resolução CFN n° 465, de 25 de agosto de 2010. Portaria Interministerial n° 

1010, de 08 de maio de 2006. Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. 

Odontólogo:Biossegurança em Odontologia. Diagnóstico das principais doenças bucais. Noções sobre terapêutica Odontológica. Técnica e tipos 

dos anestésicos locais utilizados em odontologia. Controle Químico ecânico de placa dental. Emergências Médicas em Odontologia. Bioética em 

Odontologia. Código de Ética Odontológica. SUS – Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080 e Lei 8.142. Norma Operacional Básica 

do SUS. Norma Operacional de Assistência a Saúde. Programa de Saúde da Família. Promoção de saúde. Epidemiologia dos problemas bucais. 

Índices e indicadores. Prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças bucais. Flúor: Uso, Metabolismo, Mecanismo de ação, 

Intoxicação cônica e aguda. Educação em saúde bucal. Política de saúde. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de Prevenção de Leavell e Clark. 

Níveis de Aplicação. Cariologia: Epidemiologia da cárie dentária. Fatores etiológicos da doença cárie. Dinâmica do desenvolvimento da lesão de 

cárie. Diagnóstico e tratamento da cárie dentária. Prevenção em Odontologia: Prevenção à cárie dentária e à doença periodontal. Uso racional de 

fluoretos em Odontologia. Farmacocinética do Flúor. Toxicologia do Flúor - Selantes de Fóssulas e Fissuras. Controle mecânico da placa bacteriana 

- Técnicas de escovação - Controle químico da placa bacteriana - Clorexidina - Educação e motivação em Saúde Bucal. Cirurgia Odontológica: 

Anestesia local em Odontologia. Técnicas cirúrgicas em Odontologia. Exodontias. Remoção de dentes inclusos e/ou impactados. Biópsias. 

Farmacologia: Analgésicos. Antiinflamatórios. Antibióticos. Anti-hemorrágicos. Dentística: Dentística não restauradora: tratamento da doença 

cárie. Cimento de Ionômero de Vidro: Indicações e contra-indicações. Vantagens e desvantagens. Técnica de aplicação. Resinas Compostas: 

Classificação. Propriedades. Indicações e técnicas de aplicação. Amálgama: Ligas para Amálgama. Principais características. Tática operatória. 

 

Pedagogo: Teoria e prática da educação; educação básica no Brasil; função social e política da escola; projetopolítico pedagógico; planejamento; 

plano e projeto educativo; processo ensino aprendizagem; metodologia na construção do processo de aquisição da linguagem escrita e oral; 

alfabetização nas séries iniciais; avaliação; recreação; tendências pedagógicas; prática e atividades pedagógicas; gestão e organização do trabalho 

escolar; gestão democrática e autonomia da escola; Parâmetros Curriculares Nacionais; Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil; Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações (Lei nº 9.394 de 20/12/1996); Estatuto da Criança e do Adolescente; Constituição 

Federal: Capítulos da Educação; Plano Nacional de Educação; educação em âmbito global; ética profissional. 

 

Professor de Português 6º ao 9º ano: 1. Concepções de língua-linguagem como discurso e processo de interação: conceitos básicos de 

dialogismo, polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros discursivos; 2. Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e ensino de 

língua, particularidades do texto oral; 3. Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor, diferentes objetivos da leitura, formação do leitor crítico, 

intertextualidade, inferências, literatura e ensino, análise da natureza estética do texto literário; 4. Escrita: produção de texto na escola, papel do 

interlocutor, contexto de produção, gêneros da escrita, fatores linguísticos e discursivos da escrita, o trabalho da análise e revisão de reescrita de 

textos; 5. Análise Linguística: o texto (oral e escrito) como unidade privilegiada na análise-reflexão da língua(gem), os efeitos do sentido 

provocados pelos elementos linguísticos, a norma padrão e as outras variedades linguísticas; 6. Linguagem oral e linguagem escrita: Relações 

entre fala e escrita: perspectiva não dicotômica. – Relações de independência, de dependência e de interdependência; 3. O ensino de leitura e 

compreensão de textos: - Estratégias de leitura. Literatura brasileira. 
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Professor de Matemática 6º ao 9º ano: Conjuntos Numéricos: Números naturais, números inteiros, números racionais, números reais; 

Matemática Comercial: Razão, proporção, médias, grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, juros, porcentagem, câmbio; 

Cálculo Algébrico: Polinômios e operações, produtos notáveis, fatoração, operações com frações algébricas, equações e inequações do 1º grau, 

sistema de equações do 1º grau, equações do 2º grau; Geometria Plana: Ponto, reta, plano, semi-reta e segmento de reta, polígonos, ângulo, 

triângulo, quadrilátero, circunferência e círculo, segmentos proporcionais, Teorema de Tales, Teorema de bissetrizes, semelhança de triângulos, 

relações métricas nos triângulos, aplicação do Teorema de Pitágoras; Determinantes e Matrizes. Sistemas lineares: Discussão e resolução de 

sistema, aplicação da Regra de Cramer, ordens usando Sarrus e Laplace; Geometria Espacial: Estudo de figuras sólidas; Geometria Analítica: 

Estudo da reta, da circunferência e das cônicas; Trigonometria: Estudo do Ciclo Trigonométrico, funções trigonométricas, relações e identidades; 

Progressões: Estudo de P. A. e P.G.; Logarítimos: Propriedades e operações, equações: Função Exponencial: propriedades e equações; Função 

Modular: Propriedades e equações; Análise Combinatória: Problemas envolvendo arranjos, combinações e permutações. Polinômios. Números 

complexos. Lógica e raciocínio. 

 

Psicólogo:Política de Atenção Básica e da Reforma Psiquiátrica; Legislação e Conferências. Diagnóstico fundamentado em teorias da 

personalidade, psicopatologia, processos psicossociais, através de entrevistas e testes. Teorias e técnicas psicoterápicas. Construção de projetos 

terapêuticos individuais, com reavaliação periódica. Intervenções terapêuticas diversas: atendimento individual, em grupo, domiciliar, oficinas 

terapêuticas, contatos com a comunidade. Trabalho em equipe e gestão compartilhada dos serviços e sistemas: redes psicossociais incluindo 

usuários, familiares, equipes de saúde e outros protagonistas sociais. Dispositivos de saúde mental como apoio à estratégia de saúde da família. 

Estratégias de redução de danos em álcool e drogas. Atividades de educação permanente, capacitação e supervisão, no Caps e Nasf. Ações 

específicas com pessoas portadoras de transtornos graves e persistentes. Atenção psicossocial à infância, adolescência, vida adulta, idosos e 

família. Assistência, reinserção e reabilitação psicossocial para pessoas com vulnerabilidade na comunidade. Dispositivos de avaliação e 

acompanhamento de famílias.Psicologia organizacional: recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e saúde ocupacional. Registro de 

documentos: prontuários e pareceres. Ética profissional. NASF – Núcleos de Apoio à Saúde da Família: Inserção dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família na Política Nacional de Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família; Bases Legais que sustentam os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família; Objetivos dos Núcleos de Apóia à Saúde da Família; Características e estratégias de atuação dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família.CAPS - Centro de Atenção Psicossocial: Inserção dos Centros de Atenção Psicossocial no contexto político de redemocratização do país e 

nas lutas pela revisão dos marcos conceituais, das formas de atenção e de financiamento das ações de saúde mental; Bases Legais de sustentação 

para o credenciamento e financiamento dos Centros de Atenção Psicossocial pelo SUS. Características e Estratégias de Atuação dos Centros de 

Atenção Psicossocial. Política Nacional do Idoso: Lei n° 8.842/94 e Decreto n° 1.948/96. 

 

Veterinário: Epidemiologia: geral e aplicada: princípios, definições, conceitos e classificações. Cadeia epidemiológica de transmissão das doenças. 

Métodos epidemiológicos aplicados à saúde pública; levantamentos de dados, estatística de morbidade, proporções, coeficientes e índices em 

estudos de saúde, coeficientes ou taxas de mortalidade, morbidade e letalidade. Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e 

ambiental). Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicações e infecções). Imunologia: conceitos gerais sobre antígenos e anticorpos. 

Células do sistema imunológico. Mecanismos da resposta humoral. Técnicas imunológicas. Biologia molecular: conceitos básicos e fundamentos 

de técnicas de diagnóstico. Zoonoses: conceituação e classificação. Etiologia, patogenia, sintomatologia, epidemiologia, diagnóstico, prevenção e 

controle das principais zoonoses, assim como desenvolver e acompanhar os principais programas municipais de controle de zoonoses (raiva, 

dengue, febres hemorrágicas, febre amarela, encefalites, leptospirose, bruceloses, tuberculoses, salmoneloses, estreptococoses e estafilococoses, 

doença de Lyme, pasteureloses, yersinioses, clostridioses, criptococose, histoplasmose, dermatofitoses, leishmanioses, toxoplasmoses, doença de 

Chagas, criptosporidiose, dirofilariose, toxocaríase, complexo teníase/cisticercose, equinococose, ancilostomíases, meningite). Acompanhamento 

e definição das rotinas do Centro de Controle de Zoonoses. Classificação e Identificação dos microorganismos. Esterilização e Desinfecção: por 

meios físicos e Químicos. Técnicas de Colheita de material para exame histopatológicos, microbiológicos e toxicológicos Vigilância e controle de 

populações de animais domésticos, assim como seus biomas. Biologia, vigilância e controle de populações de animais sinantrópicos que podem 

causar agravos à saúde: (quirópteros, roedores, insetos rasteiros, artrópodes peçonhentos, mosquitos, carrapatos e pombos). Desenvolvimento 

da pecuária: realização estudos e pesquisas,aplicação e divulgação conhecimentos; promoção de produção racional econômica de alimentos; 

desenvolvimento de atividades no campo da veterinária, diagnosticando as patologias que afetam os animais e prescrevendo medicamentos. 

Realização de profilaxia para assegurar a saúde individual e coletiva da comunidade. Orientação dos responsáveis por criações de animais sobre 

as medidas sanitárias, bem como da alimentação mais adequada aos animais, a fim de garantir o bem estar e sobre fisiologia da reprodução 

animal. Conhecer os riscos e benefícios dos produtos transgênicos; Participar de programas de defesa sanitária do município. Conhecer os 

programas de sanidade animal, vigentes, do Ministério da Agricultura. Deontologia Veterinária. 
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LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGOS: Professor de Educação Infantil, professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano, Guarda Municipal, Agente Administrativo, Agente de 

Vigilância Sanitária, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Serviços Odontológicos, Assistente de Informática. 

Língua Portuguesa (Médio): Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor; 

argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros textuais. Figuras de 

linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos 

(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração 

(período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por 

subordinação). Funções do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia. 

Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos compostos dos verbos. 

Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal. Paralelismo sintático e paralelismo semântico. 

MATEMÁTICA PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (EXCETO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO) 

CARGOS: Guarda Municipal, Agente Administrativo, Agente de Vigilância Sanitária, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Serviços Odontológicos, 

Assistente de Informática. 

Matemática (Médio): Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. Conjuntos: caracterização, pertinência, 

inclusão, igualdade e intervalos. Conjuntos numéricos. Operações: união, interseção, diferença e produto cartesiano. Composição de funções. 

Função inversa. Principais funções elementares: 1° grau, 2° grau, exponencial e logarítmica. Médias aritméticas e geométricas. Progressões 

aritméticas e geométricas. Análise combinatória. Trigonometria. Geometria. Matrizes e Determinantes. Regra de três simples e composta. Juros e 

porcentagem. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGOS: Professor de Educação Infantil, professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano, Guarda Municipal, Agente Administrativo, Agente de 

Vigilância Sanitária, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Serviços Odontológicos, Assistente de Informática. 

Professor de Educação Infantil: Legislação da Educação Infantil no Brasil. As principais tendências pedagógicas voltadas para a Educação Infantil. 
História e política da Educação Infantil O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. A avaliação na Educação Infantil. O significado do 
brincar e das brincadeiras na Educação Infantil. O contexto escolar na Educação Infantil. O desenvolvimento e a constituição da linguagem e do 
pensamento lógico na infância. O currículo na Educação Infantil. Teorias do Conhecimento. Legislação: Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 
(Política Nacional de Educação Ambiental); Constituição Federal (art. 6º, 22, XXIV, 23, V, 24, IX, 30, VI, 205 a 214, 227; ADCT art. 60); Lei nº 11.494, 
de 20 de junho de 2007 (Fundeb); Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008 (Piso salarial/Educação básica). Matemática elementar: 01 - Sistema de 
numeração decimal. 02 - Conjunto dos números naturais. 03 - Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 04 - 
Múltiplos e divisores. 05 - Conjunto dos números racionais: frações e números decimais. 06 - Operações com números racionais: adição, 
subtração, multiplicação e divisão. 07 - Porcentagem. 08 - Sistema de medidas: comprimento, massa, capacidade, área e volume. 09 - Medida de 
tempo. 10 - Cálculo de perímetro e área de figuras geométricas planas. 11 - Resolução de problemas de primeiro grau. 12 - Raciocínio Lógico. 
 

Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano: Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB; Estatuto da Criança e do Adolescente; Conceitos 
Básicos de ensino fundamental; Educação e conhecimento popular; Pratica Pedagógica; Atividade de Estimulo ao estudo e aprendizado; 
Elementos Locais (sociedade, historia, cultura, costumes, política, tv, jornais e etc.) como recursos didático, pedagógicos; Metodologia de Ensino; 
Projeto Pedagógico, planejamento de aulas e avaliação de resultados; Relações entre ensino e aprendizagem; Ação educativa com o redutor de 
violência; Importância do professor como participante da formação do caráter do aluno; Inovação na educação e seus reflexos sociais 
negativos/positivos; Currículo escolar; Avaliação do fracasso escolar, ações e posturas auto critica do professor; Relações entre família, escola e 
sociedade; Educação popular; Função social da escola e compromisso social do educador ética no trabalho docente. MATEMATICA: Funções e 
equações: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Equações de 1° e 2° graus. Funções e equações lineares, quadráticas, 
exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; polinômios e equações. Probabilidade e análise combinatória. Matrizes, determinantes e sistemas 
lineares. Números e grandezas direta e inversamente proporcionais: razões e proporções, divisão proporcional; regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juros: Simples e Composto. Geometria no plano e no espaço. Perímetro. Progressões. Probabilidade: contagem, permutações, 
arranjos e combinações. Probabilidade e eventos independentes. Sistema de medidas legais. Resolução de situações problema. Sistema 
monetário brasileiro. Potência. ESTUDOS SOCIAIS: Grupos Étnicos do Brasil; Hidrografia Brasileira; As Regiões Brasileiras; Relevo Brasileiro; 
Empresas Públicas e Privadas; A Questão Agrária no Brasil. CIÊNCIAS DA NATUREZA: Os seres vivos e o ambiente, as rochas e o solo, a água e o ar. 
 

Guarda Municipal: Noções básicas de atendimento ao público. Poder de Polícia. Noções básicas de segurança. Equipamentos e materiais 
utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções 
de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de guarda municipal. Noções sobre segurança patrimonial e 
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Predial. O município e a sua segurança patrimonial. Procedimento em diferentes situações profissionais: assalto, suspeita da presença de pessoas 
estranhas etc. Ética, Cidadania, Direitos Humanos e Segurança Pública. Funções, Técnicas e Procedimentos da Guarda Municipal. Violência, Crime 
e Controle Social. O Papel das Guardas Municipais e a Gestão Integrada de Segurança Pública em nível Municipal. O indivíduo como sujeito e suas 
interações no contexto da Segurança Pública. Noções de procedimentos de Primeiros Socorros. Outras questões que abordem situações, 
procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público. 

Assistente de Informática: Arquitetura de computadores. Manutenção de equipamentos tipo IBM-PC. Instalação e manutenção de periféricos: 
impressora, scanner, teclado e mouse. Instalação física de rede de computadores. Sistema operacional WINDOWS/LINUX. Instalação e 
organização de programas: direitos e licenças de programas; manutenção de arquivos, obtenção e instalação de drivers e dispositivos. Internet: 
conceitos gerais e protocolos. Modelagem e conhecimento de banco de dados: PostgreSQL; MySQL. Linguagem de programação PHP. 
 

Agente Administrativo: Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos pronomes de 

tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências e documentos oficiais. Noções de arquivologia: informação, 

documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de 

arquivos. Legislação: art.18 a 42, 156 e 194 a 232 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 

Federal n° 8.666/1993. Lei Federal n° 10.520/2002. Lei Federal nº 8.429/1992. Lei nº. 9.784/99. Noções de Direito Administrativo: poderes da 

administração (características, poder vinculado e discricionário, poder regulamentar, poder disciplinar, poder hierárquico, poder de polícia); ato 

administrativo (conceito, elementos, mérito administrativo, atributos, classificação, formação e efeitos, extinção). Ética Profissional. 

Conhecimentos básicos de informática: conceitos básicos, componentes funcionais de computadores. Conceitos básicos do sistemas operacional 

Windows. Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. Conceitos relacionados à Internet. Navegadores. Correio eletrônico. Conceitos e 

funções de aplicativos de editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. Conceitos de organização e 

de gerenciamento de arquivos e pastas. Segurança da informação. 

Agente de Vigilância Sanitário: Saúde pública; práticas médico-sanitárias e ações preventivas; biossegurança; bioética; riscos do trabalho da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; problemas sanitários, médicos e sociais; epidemiologia; 

regulamentação e fiscalização da saúde; normas e padrões de interesse sanitário e da saúde; aspectos burocrático-normativos em saúde pública; 

vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde; falhas, defeitos, ilicitudes e riscos na fabricação, transporte, estocagem e comercialização de 

alimentos, medicamentos e insumos à indústria e comércio; instrumentalização legal e noções de risco em saúde pública; consciência sanitária; 

sistemas de informação, monitoramento e coleta de dados clínicos e laboratoriais em saúde pública; conceitos e abrangência em saúde pública e 

vigilância sanitária; conceitos e indicadores de nocividade e inocuidade; modelos assistenciais e vigilância da saúde, normatização e controle de 

aspectos do meio-ambiente seu uso e preservação; tecnologias em saúde, epidemiologia, fiscalização e vigilância sanitária, epidemiológica e da 

saúde. 

Técnico em Enfermagem: Exercício e ética profissional: Código de ética dos profissionais de enfermagem. Regulamentação do exercício 

profissional. : Legislação básica do SUS 8080/90 e 8142/90. NOAS - Norma Operacional de Assistência à Saúde. Política de saúde – SUS. Política 

Nacional de Urgência/Emergência – SUS. Biossegurança. Educação em saúde. Relações humanas. Higiene e profilaxia. Anatomia e fisiologia 

humanas. Microbiologia e parasitologia. Atendimento de emergência e primeiros socorros. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais, 

Mensuração de altura e peso, Assepsia e controle de infecção. Biossegurança. Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo 

para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise). Prevenção de úlceras de pressão. Sondagem 

gástrica e vesical. Coleta de material para exames laboratoriais. Oxigenioterapia. Curativo. Administração de dietas oral e enteral. Enfermagem 

médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e reumatológicos, 

digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético. Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais. 

Atendimento de emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, 

queimaduras, urgências ortopédicas. Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionada a doenças transmissíveis e 

parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério. Complicações obstétricas. 

Recémnascido normal e patológico. Crescimento e desenvolvimento da criança. Aleitamento materno. Doenças da Primeira Infância. Enfermagem 

em Saúde Pública: Imunização básica na infância. Vigilância epidemiológica. Atenção à Saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e 

do idoso. 

Auxiliar de Serviços Odontológicos: Bioética e ética profissional. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos básicos. Biossegurança: 

segurança no trabalho e controle de infecção na prática odontológica. Promoção de saúde bucal: conceitos e princípios. Materiais e instrumentais 

odontológicos. Urgências em saúde bucal. Diretrizes da saúde da família. Saúde bucal na saúde da família. Educação para a saúde: processos 

educativos, métodos, técnicas e produção de materiais educativos. Etiologia, etiopatogenia e prevenção da doença cárie e das doenças 

periodontais. Epidemiologia da cárie dental e das doenças periodontais. Procedimentos restauradores diretos: indicações e técnicas. Fotografia 

de uso odontológico. Radiologia odontológica: princípios, técnicas de tomadas radiográficas e métodos de revelação. 
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LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGOS: Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia e Motorista Cat. “C”, “D”, “E” ou “AD”. 

Língua Portuguesa (Alfabetizado): Compreensão e interpretação de textos; Alfabeto; Formas comuns de tratamento; Divisão Silábica; Plural e 

Singular; Aumentativo e Diminutivo; Feminino e Masculino; Ortografia; Tipos de frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; 

Substantivo; Adjetivo; Verbo; Sinônimos e Antônimos. 

MATEMÁTICA PARA OS CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 

CARGOS: Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia e Motorista Cat. “C”, “D”, “E” ou “AD”. 

Matemática (Alfabetizado): As quatro operações; Noções de dúzia; Unidade, Dezena, Centena e Milhar; Arroba; problemas sobre peso, tempo, 

medidas de volume (cúbica), massa e área (quadrada). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 

CARGOS: Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia e Motorista Cat. “C”, “D”, “E” ou “AD”. 

Auxiliar de Serviços Gerais: Noções Básicas de conservação de utensílios e materiais, faxinas, organização produtos de higiene e limpeza 

(dosagens, formas de utilização, indicações e usos). Noções de Higiene e saúde. Noções de Higienização (dependências, equipamentos, materiais 

e utensílios). Utilização e manuseio dos eletrodomésticos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento de alimentos; 

Conservação e validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; Segurança no trabalho. Varrição de superfícies diversas. Formas de 

Tratamento. Noções de segurança. Noções de Hierarquia. Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, locais, nacionais e 

internacionais, ocorridos a partir de primeiro de janeiro de 2011, divulgados na mídia local e/ou nacional. 

Vigia: Assuntos correlatos e gerais à respectiva área. Procedimentos de Comunicação e registro de eventos e irregularidades verificadas no turno 

do serviço de segurança. Segurança no trabalho. Vigilância patrimonial e proteção do patrimônio contra danos. Atendimento ao público. 

Conhecimento Básico da Função. Conhecimento dos utensílios possíveis de utilização. Fiscalização e Controle de entradas e saídas. Formas de 

Tratamento. Noções de segurança. Noções de Hierarquia. Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, locais, 

nacionais e internacionais, ocorridos a partir de primeiro de janeiro de 2011, divulgados na mídia local e/ou nacional. 

Motorista Cat. “C”, “D”, “E” ou “AD”: Legislação de Trânsito: Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais, composição, competências. 

Normas Gerais de Circulação e Conduta: Posicionamento; Preferência; Ultrapassagem; Uso de luzes; Uso de buzinas; Parada e estacionamento; 

Classificação das vias, velocidade. Pedestres e condutores de veículos não motorizados. Sinalização: vertical, horizontal, luminosa, sonora, gestos, 

Auxiliar. Habilitação: Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para dirigir, requisitos, aprendizagem, exames, categorias, expedição. Infrações: 

tipificação; caracterização; classificação; pontuação. Penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do 

veículo, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir; participação obrigatória em curso de reciclagem. 

Direção Defensiva: definição, elementos da Direção Defensiva, condições adversas. Acidentes: tipos, como evitar. Drogas e Medicamentos. 

Noções de Primeiros Socorros: avaliação primária, manutenção dos sinais vitais, avaliação secundária, procedimentos emergenciais, 

movimentação e transporte de emergência. 
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ANEXO III 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO  

PARA TODOS OS CARGOS PÚBLICOS 

 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital 14.11.2012 

Período de inscrição 16.11 a 06.12.2012 

Divulgação da relação dos candidatos inscritos com endereços e locais de aplicação 

da prova (inscrições deferidas) 
10.12.2012 

Prazo para interposição de recursos das inscrições indeferidas 11.12.2012 

Divulgação da relação dos candidatos inscritos com endereços e locais de aplicação 

da prova após analise dos recursos de indeferimento de inscrição 
13.12.2012 

Aplicação das Provas Objetivas 16.12.2012 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar) 18.12.2012 

Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas 19.12.2012 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas 

Objetivas 
21.12.2012 

Divulgação do Resultado Oficial do Gabarito das Provas Objetivas 24.12.2012 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva  24.12.2012 

Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da Prova Objetiva de que 

trata o item anterior. 
26.12.2012 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação da prova 

objetiva e ao resultado de que trata o item anterior 
28.12.2012 

Período para entrega dos Títulos 03 e 04.01.2013 

Divulgação do resultado da Prova de Títulos 08.01.2013 

Interposição de recurso contra o resultado da Avaliação de Títulos 09.01.2013 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado da Avaliação 

de Títulos 
11.01.2013 

Publicação do resultado Final 14.01.2013 

Interposição de recurso contra o resultado final 15.01.2013 

Divulgação do julgamento dos recursos contra o Resultado Final 16.01.2013 

Publicação do Resultado Final após recurso 16.01.2013 

Homologação do Concurso 17.01.2013 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

A interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única buscar corrigir algum erro material que esteja 
presente no resultado ora apresentado. Trata-se de eventual erro na soma das notas, no critério de desempate, erro no nome do 
candidato, cargo ou localidade. Não será permitida nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito referente a questões 
objetivas ou sobre os títulos apresentados 
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ANEXO IV 
 

REQUERIMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIAL 
AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Nome candidato_______________________________________________________________________ 

Nº inscrição _______________ Cargo: _____________________________________________________ 

  

Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, consubstanciado na 

apresentação de   LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): 

Tipo de deficiência : ______________________________________________________________________ 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID ________________________________ 

Nome do Médico que emitiu o laudo: ________________________________________________________ 

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do 

tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 

Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou 

não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário ) 

(  ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL  

(  ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)  

  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento. 

   
__________________ , _____ de _______________________ de _________ 

________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO V 

 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

Para:______________________________________________________________________________________ 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE JOSELÂNDIA - MA 

NOME DO CANDIDATO:____________________________________________ 

CARGO: _______________________________________ Nº DE INSCRIÇÃO:__________ 

Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE________________________ 

  

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

  

CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO (  ) 

CONTRA GABARITOS DA PROVA OBJETIVA (  )  

CONTRA RESULTADO DA PONTUAÇÃO E RESULTADO DA PROVA 
OBJETIVA (  ) 

CONTRA RESULTADO DA PONTUAÇÃO E RESULTADO DA PROVA 
DISCURSIVA(  ) 

CONTRA RESULTADO FINAL (  ) 

OUTRO: ___________________________________ 

REF. PROVA OBJETIVA 

Nº da questão:     _______ 

Gabarito oficial:    _______ 

Resposta Candidato: _____ 

  

Justificativa do candidato – FUNDAMENTAÇÃO: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Obs.: SE HOUVER MAIS DE UM QUESITO A SER RECORRIDO O CANDIDATO TERÁ DE 

PREENCHER A QUANTIDADE DE FORMULÁRIOS DE RECURSOS 
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ANEXO VI 
 
 

 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - MA 

        PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE ________________________________  

FORMULÁRIO COM A RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PROTOCOLADOS PARA A PROVA DE 
TÍTULOS 

NOME DO CANDIDATO:  ________________________________ INSCRIÇÃO No: _____________ 

 ITEM DE AVALIAÇÃO 1 – DOUTORADO: Cópia autenticada do Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de Doutorado na área do cargo. 

Pontuação: Área: 4,0 
      Limite:4,0  
Documento 

No 
Descrição do documento 

Instituição que emitiu o 
documento 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ITEM DE AVALIAÇÃO 2 – MESTRADO: Cópia autenticada do Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de Mestrado na área do cargo. 

Pontuação: Área: 3,0 
     Limite: 3,0 

Documento 
No 

Descrição do documento 
Instituição que emitiu o 

documento 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
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 ITEM DE AVALIAÇÃO 3 – Pós-graduação lato sensu: Cópia autenticada do Certificado de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de especialização lato sensu na área do cargo, emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC com carga horária mínima de 360h. 

Pontuação: Área: 1,5 
                     Limite: 3,0 
Documento 

No 
Descrição do documento 

Instituição que emitiu o 
documento 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

 
 

_____________,_____de ___________________de 20__. 
 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

Informações: 

 Entregar este formulário com os anexos em 2 (duas) vias; 

 A documentação entregue não será conferida no ato da entrega pela equipe de recebimento com a 
finalidade de pontuação;  

 São de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dos campos do formulário 
e a entrega da documentação em conformidade com o Edital Normativo e suas retificações. 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________ INSCRIÇÃO No: 

_________________ 

CARGO:________________________________ DATA DO PROTOCOLO: ___/___/___ HORÁRIO: 

____h ___m 

QUANTIDADE DE ANEXOS:  _______ 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE FORMULÁRIO PARA A PROVA DE TÍTULOS 

 

PARA USO DA FUNDAÇÃO 

CAJUINA 
 

PARA USO DA FUNDAÇÃO 

CAJUINA 
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ANEXO VII 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 

Para:________________________________________________________________________________ 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE JOSELÂNDIA - MA 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________ 

CARGO: _______________________________________ Nº DE INSCRIÇÃO:___________________ 

Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: ________________________ 

  

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

  

CONTRA RESULTADO DA PONTUAÇÃO E  

RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS (   ) 

OUTRO: ___________________________________ 

  

Justificativa do candidato – FUNDAMENTAÇÃO: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

  

Data: ____/____/____ 

  

      _____________________________________           _______________________________________ 

Assinatura do candidato                                               Assinatura do Responsável p/ recebimento 

 


