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EDITAL N.º 001/2012 
 

CONCURSO PÚBLICO  
 

 

O Excelentíssimo Sr. Prefeito de Poção de Pedras, Estado do Maranhão, nos termos da legislação vigente, 
torna público para o conhecimento dos interessados a abertura das inscrições ao Concurso Público que 
trata o presente Edital e seus Anexos, de provas objetivas, destinado ao provimento de 197 (Cento e 
noventa e sete) vagas para cargos no âmbito da Administração Pública Municipal, o qual se regerá de 
acordo com as instruções seguintes: 
 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Concurso Público será regido por este edital, o qual contém os itens, anexos e condições que o 
regulam, conforme legislação vigente. 
1.2 O Concurso Público será realizado pelo INSTITUTO LUDUS, com sede na Rua Alecrim, 2.199, 
Bairro Jóquei Clube – em Teresina – PI, empresa contratada na forma da lei, obedecidas às normas 
constantes no presente Edital.  
1.3 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de Poção de Pedras - MA, as 
provas poderão ser realizadas em dois turnos ou em mais de uma data, sendo o ônus do deslocamento 
por conta do candidato. 
1.4 O concurso compreenderá de aplicação de Provas objetivas. 
1.5 A criação dos cargos está prevista nas Leis Municipais de Nº 06 e 07/2012.  
1.6 O número máximo de candidatos classificados por cargo obedece ao Decreto Federal 6.944, de 
21 de agosto de 2009 (usado subsidiariamente), conforme os números estabelecidos no Anexo I 
deste Edital.    
1.7 O regime de trabalho dos contratados é o estatutário , na forma da legislação do Município de 
Poção de Pedras - MA.  
 
2- DOS CARGOS E VAGAS 
 

2.1. Número de Vagas: 197 (cento e noventa e sete) vagas de cargos públicos, conforme quadros 
seguintes: 

LOCAL: A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Cargo 
Requisitos Necessários (escolaridade 

mínima) 
Vagas PNE(*) 

Remuneração 
(R$) 

CH 
Semanal 

Administrador 
Graduação em Administração + 

Registro regular no CRA 
02 - 1.500,00 40h 

Assistente Social 
Graduação em Serviço Social + 

Registro regular no CRESS 
06 01 1.500,00 40h 

Enfermeiro 
Graduação em Enfermagem + 

Registro regular no COREN 
15 01 1.500,00 40h 

Enfermeiro - ESF 
Graduação em Enfermagem + 

Registro regular no COREN 
09 01 1.500,00 40h 

Engenheiro Civil 
Graduação em Engenharia civil + 

Registro no CREA 
01 - 1.500,00 40h 
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Farmacêutico – 
Bioquímico  

Curso Superior, na respectiva área do 
cargo, em Instituição de Ensino 

Superior reconhecido pelo Ministério 
da Educação e Registro no 

Conselho/Órgão Competente. 

03 - 1.500,00 40h 

Fisioterapeuta 
Graduação em Fisioterapia + 

Registro no CREFITO 
02 - 1.500,00 20h 

Fonoaudióloga 
Curso Superior em Fonoaudiologia e 

registro regular no CROFONO 
01 - 1.500,00 40h 

Médico – Clínico Geral 
Graduação em Medicina + Registro 

no CRM + Residência médica na área 
05  1.600,00 20h 

Médico Pediatra 
Graduação em Medicina + Registro 

no CRM e Residência médica na área 
01 - 1.600,00 20h 

Médico Plantonista 
Graduação em Medicina + Registro 

no CRM 
04 01 2.000,00 24h 

Médico do ESF 
Graduação em Medicina + Registro 

no CRM 
09 01 3.000,00 40h 

Médico Cirurgião Geral 
Graduação em Medicina + Registro 

no CRM + Residência médica na área 
01 - 1.600,00 20h 

Médico Anestesiologista 
Graduação em Medicina + Registro 

no CRM + Residência médica na área 
01 - 1.600,00 20h 

Médico 
Gastroenterologista 

Graduação em Medicina + Registro 
no CRM + Residência médica na área 

01 - 1.600,00 20h 

Médico Gineco Obstetrícia 

Curso Superior de Medicina + 
Registro no CRM + Residência e/ou 

Especialização na área 
correspondente 

01 - 1.600,00 20h 

Médico Ultrassonografista 
Graduação em Medicina + Registro 

no CRM + Residência médica na área 
01 - 1.600,00 20h 

Médico Cardiologista  

Curso Superior de Medicina + 
Registro no CRM + Residência e/ou 

Especialização na área 
correspondente 

01 - 1.600,00 20h 

Médico Oftalmologista 
Graduação em Medicina + Registro 

no CRM + Residência médica na área 
01 - 1.600,00 20h 

Médico Ortopedista 

Graduação em Medicina + Registro 
no CRM + Residência e/ou 

Especialização na área 
correspondente 

01 - 1.600,00 20h 

Médico Veterinário 
Graduação em Medicina Veterinária + 

Registro no CRV 
01 - 1.500,00 40h 

Nutricionista 
Graduação em Nutrição + Registro no 

CRN 
03 - 1.500,00 40h 

Cirurgião Dentista 
Graduação em Odontologia + 

Registro no CRO 
06 01 1.500,00 20h 

Cirurgião Dentista do ESF 
Graduação em Odontologia + 

Registro no CRO 
03 - 1.500,00 20h 

Psicólogo (a) 
Graduação em Psicologia + Registro 

no CRP 
03 - 1.500,00 40h 

Terapeuta Ocupacional 
Ensino Superior Completo + Registro 

no CREFITO 
02 - 1.500,00 40h 
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Educador Físico 
Formação em Educação Física + 

Registro no CREF 
02 - 1.500,00 40h 

Químico 
Graduação em Química ou 

Engenharia Química 
01 - 1.500,00 40h 

Procurador Municipal 
Graduação em Direito 

+ Registro na OAB 
02 - 1.500,00 40h 

Monitor do PETI Ensino Médio Completo 12 01 622,00 40h 

Técnico em Enfermagem Ensino Médio Completo 14 01 850,00 40h 

Merendeira Ensino Fundamental Completo 12 01 622,00 40h 

Auxiliar de Serviços Gerais Ensino Fundamental Completo 12 01 622,00 40h 

Eletricista Ensino Fundamental Completo 02 - 622,00 40h 

Gari – Limpeza Pública Ensino Fundamental Incompleto 50 03 622,00 40h 

Motorista – CNH “D”  Ensino Fundamental Completo 02 - 622,00 40h 

Vigia Ensino Fundamental Completo 04 01 622,00 40h 

 

(*) Vagas destinadas, preferencialmente a Portadores de Necessidades Especiais (PNEs). Fica 
estabelecido que, mesmo no caso de não constar na tabela acima previsão de vagas destinadas 
preferencialmente a Portadores de Necessidades Especiais, caso seja, a critério da Administração 
Pública, convocado mais de 03 classificados para determinado cargo, a quarta convocação, se houver, 
para qualquer um dos cargos acima disponibilizados, será, preferencialmente, ocupada por um 
Portador de Necessidades Especiais, respeitando-se a classificação e o local para o qual o candidato PNE 
concorre. 

2.2. Os nomeados serão lotados conforme a disponibilidade e a critério da Administração Pública . 
2.3. Não havendo candidatos aprovados para o preenchimento de todas as vagas oferecidas, o 
Edital poderá ser reaberto para o provimento das vagas remanescentes.  
2.4. As atribuições dos cargos estão contidas no Anexo III deste Edital. 
2.5. Os membros da Comissão Organizadora do Concurso e funcionários do Instituto Ludus, assim 
como seus cônjuges, companheiros, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º 
grau, não poderão participar do certame, sob pena de exclusão dos mesmos a qualquer tempo, 
sem devolução da taxa de inscrição. 
2.6. Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da sua publicação, a qual deverá ser protocolada junto a Prefeitura Municipal de 
Poção de Pedras - MA, localizada na Rua Manoel Máximo, 49, centro ou na sede do Instituto Ludus, 
localizado na Rua Alecrim 2199, Jockey Clube, Teresina-PI. 
2.7. A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais Aditivos, caso existam, relativos as 
informações referentes as etapas deste Concurso Público, dar-se-ão com a afixação no Mural de 
Publicações da Prefeitura Municipal e no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br , respeitando o 
que dispõe o subitem 13.11 deste Edital.  
2.8. É de responsabilidade exclusiva do candidato observar, rigorosamente, o presente edital e os 
comunicados a serem informados através dos meios de divulgação acima citados, vindo tais 
documentos a constituir parte integrante deste edital.  
 
3. DAS INSCRIÇÕES  
 
3.1. As inscrições serão feitas somente via internet, no endereço www.institutoludus.com.br, no 
período compreendido entre 25/10 a 09/11/2012.  
3.1.1. A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas neste Edital e 
em outros que forem publicados durante a realização do Concurso Público, cujas regras, normas, critérios 
e condições os candidatos se obrigam a cumprir.  

http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
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3.2. O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo e, no dia da prova, escolher para 
qual cargo vai concorrer. 
3.3. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

www.institutoludus.com.br e adotar o procedimento abaixo discriminado:  
3.3.1. Fazer a leitura do edital de abertura do concurso para conhecer e estar ciente das exigências e 
regras contidas no mesmo;  
3.3.2. Clicar no ícone “Inscrições Online”, selecionar o concurso no qual deseja se inscrever e clicar em 
“Inscrição”;  
3.3.3. Preencher integral e corretamente a ficha de inscrição com os seus dados pessoais e clicar no ícone 
“Salvar”;  
3.3.4. Após clicar em “salvar” a inscrição, o candidato deverá clicar no ícone “Confirmar”, e logo após 
clicar no ícone “imprimir boleto bancário” para pagamento;  
3.3.5. O boleto deverá ser pago na rede bancária até a data de vencimento nele expressa;  
3.3.6. Informações complementares sobre os procedimentos de inscrição podem ser obtidas no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br.  
3.4. O Instituto Ludus não se responsabilizará por solicitações de inscrições não recebidas por problemas 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, 
bem como quaisquer outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  
3.5. O candidato assumirá a responsabilidade pelos dados fornecidos no ato da inscrição, sob as penas da 
lei.  
3.6. O valor relativo à inscrição não será devolvido em hipótese alguma.  
3.6.1. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou para outros 
concursos, bem como é vedada a alteração do cargo ao qual o candidato tenha efetuado o pagamento da 
taxa de inscrição.  
3.7. O comprovante de pagamento da inscrição original deverá ser mantido em poder do candidato até o 
final do certame, pois caso haja necessidade de comprovação de pagamento pelo candidato, o Instituto 
poderá solicitá-lo posteriormente. 
3.8. Não será aceita inscrição via postal, por fax ou outra forma que não estabelecida neste Edital, 
tampouco pagamento via depósito bancário.  
3.9. As inscrições efetuadas somente serão homologadas após a confirmação do pagamento do valor de 
inscrição.  
3.10. A confirmação de homologação da inscrição do candidato deverá ser consultada no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br, na data prevista no Anexo II – Cronograma do Concurso.  
3.10.1. Caso haja algum erro ou omissão detectados em sua inscrição (nome, número de documento de 
identidade, sexo, data de nascimento, endereço, etc.), o candidato terá o prazo, conforme previsto no 
cronograma,  após a divulgação para recorrer junto ao Instituto Ludus, por meio de formulário 

disponibilizado no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br.  
3.10.2. Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento da 
respectiva taxa de inscrição e que não conste como homologada, na forma do item 3.10, o qual deverá ser 

protocolado em formulário específico disponível no site www.institutoludus.com.br, no prazo 
estabelecido no subitem 3.10.1.  
3.11. Não serão aceitas solicitações de mudança de cargo, sendo a escolha de exclusiva responsabilidade 
do candidato no ato da inscrição.  
3.12. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição. 
3.13. Será anulada a inscrição, em qualquer ocasião, se for verificado que deixou de ser cumprido 
qualquer requisito previsto neste Edital. 
3.14. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados após o 
prazo estabelecido no boleto. 
3.15. Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) regularizado. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados: 

http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
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Banco do Brasil, Correios ou Receita Federal, em tempo hábil para conseguir o registro e o respectivo 
número antes do término do período de inscrições. 
3.16. O pagamento em terminais eletrônicos via envelopes, depósitos, DOC, TED e/ou transferências 
bancárias NÃO será aceito em hipótese alguma.  
 
4 . DO VALOR DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1 – Conforme o Quadro I, seguinte: 
 

QQuuaaddrroo  II  --  DDOO  VVAALLOORR  DDAASS  IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  

CARGOS PÚBLICOS 
Valor das Inscrições 

(R$) 

Administrador, Assistente Social, Enfermeiro, Enfermeiro – ESF, 
Engenheiro Civil, Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico-Clínico Geral, Médico Pediatra, Médico 
Plantonista, Médico – ESF, Médico Cirurgião Geral, Médico 
Anestesiologista, Médico Gastroenterologista, Médico Gineco Obstetricia, 
Médico Ultrassonografista, Médico Cardiologista, Médico Oftalmologista, 
Médico Ortopedista, Médico Veterinário, Nutricionista, Cirurgião 
Dentista, Cirurgião Dentista – ESF, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, 
Educador Físico, Químico, Procurador Municipal.  

R$ 70,00 (setenta reais) 

Monitor do PETI, Técnico em Enfermagem R$ 40,00 (quarenta reais) 

Merendeira, Auxiliar de Serviços Gerais, Eletricista, Motorista – CNH “D”, 
Vigia 

R$ 20,00 (vinte reais) 

Gari – Limpeza Pública  R$ 15,00 (quinze reais)  

 

5. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNEs). 
 
5.1. Serão reservadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, em caso de aprovação, o mínimo 
de 5% (cinco) por cento, não excedendo 20% (vinte) por cento do exato número de vagas determinadas 
para cada cargo neste Edital, desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as 
atribuições do cargo para o qual concorre. 
5.2. 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. 
5.3. Serão consideradas necessidades especiais somente aquelas conceituadas na medicina especializada 
enquadradas nas categorias descritas no art. 4º do Decreto Federal nº3298/99, com redação dada pelo 
Decreto nº 5296, de 2004. 
5.4.  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 pelo desempenho dessas atribuições para fins de habilitação 
no estágio probatório. 
5.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas no 
Decreto 3.298/99, particularmente em seu Artigo n.° 40, participarão do Concurso Público em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos 
critérios de aprovação, horário, local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os 
candidatos. 
5.6.  A solicitação de condições especiais será atendida, segundo os critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 
5.7. Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão encaminhar até o último dia de 
inscrição os documentos a seguir via SEDEX ou por carta registrada com aviso de recebimento ao 
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Instituto Ludus, Rua Alecrim, 2199, Jockey Club, Teresina-PI endereçada à Comissão Organizadora do 
Concurso Público: 

a) Laudo Médico original ou cópia autenticada emitido nos últimos seis meses, atestando a 
especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código da Classificação 
Internacional de Doenças – CID, acompanhado da cópia simples do CPF; 
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 VI deste edital. 
d) O candidato com deficiência auditiva, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste 
item, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, o intérprete da Língua Brasileira de 
Sinais-LIBRAS. 

5.8. O cumprimento da alínea "a" é indispensável e determinará a não inclusão do candidato como 
portador de necessidade especial; 
5.9. O não atendimento da alínea "b" desobrigará a organização do Concurso Público da confecção de 
prova ampliada para cegos ou amblíopes. 
5.10. O não atendimento da alínea "c" cancelará a concessão de tempo adicional. 
5.11. O laudo médico terá validade somente para este Concurso Público e não serão devolvidas nem 
fornecidas cópias desse laudo. 
5.12. O candidato portador de necessidade especial que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, 
não poderá interpor recurso em favor de sua situação.  
5.13. 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. 
5.14. O candidato portador de necessidade especial, se classificado, será, antes de sua nomeação, 
submetido à avaliação de Equipe Multiprofissional indicada pela Prefeitura Municipal de Poção de Pedras 
- MA, na forma do disposto no art. 43 do Decreto nº 3298, 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. 
5.15. A Prefeitura Municipal de Poção de Pedras – 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 dessa decisão. 

5.16. A data de comparecimento do candidato portador de necessidade especial aprovado perante a 

Equipe Multiprofissional ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras– MA. 

5.17. O candidato deverá estar atento à data mencionada no item 5.16 que será divulgada no mural da 

sede da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras– MA. 

5.18. 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. 

5.19. 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 dessa decisão. 

5.20. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção 

simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

5.21. O fornecimento do laudo médico (original ou copia autenticada), por qualquer via, é de 

responsabilidade exclusiva do candidato. O Instituto não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio 

que impeça a chegada dessa documentação a seu destino.  
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6. DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
6.1. O Concurso Público constará de prova escrita, constando de 40 (quarenta) questões, em forma 
objetiva, de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas cada, em que uma, e somente uma alternativa é 
correta. 
6.1.1. A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas. 
6.1.2. O certame consta apenas da prova objetiva.  Somente serão classificados aqueles candidatos que 

alcançarem o número mínimo de acertos, definidos nos Quadros II, III, IV e V, e, ao mesmo tempo, no 

número de classificados possíveis para cada cargo, conforme definido no Anexo I deste Edital. 

6.2. O conteúdo programático das disciplinas das provas objetivas está descrito no Anexo IV deste Edital. 

6.3 – Quadros (Do número, do peso e modalidades das questões das provas) 

QUADRO II 

Monitor do PETI, Técnico em Enfermagem 

DISCIPLINAS 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESOS 

PONTUAÇÃO PONDERADA 
ACERTO MÍNIMO 

POR PROVA 
ACERTO MÍNIMO DO 

CONJUNTO DA PROVA 
LÍNGUA PORTUGUESA 10 2,0 SEM EXIGÊNCIAS 

60 PONTOS 
MATEMÁTICA BÁSICA 10 1,0 SEM EXIGÊNCIAS 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS + C. LOCAIS 
20 3,5 SEM EXIGÊNCIAS 

 

QUADRO III 

Merendeira, Auxiliar de Serviços Gerais, Eletricista, Motorista – CNH “D”, Vigia 

DISCIPLINAS 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESOS 

PONTUAÇÃO PONDERADA 
ACERTO MÍNIMO 

POR PROVA 
ACERTO MÍNIMO DO 

CONJUNTO DA PROVA 
LÍNGUA PORTUGUESA 10 2,0 SEM EXIGÊNCIAS 

60 PONTOS MATEMÁTICA BÁSICA 10 1,0 SEM EXIGÊNCIAS 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS + C. LOCAIS 

20 3,5 SEM EXIGÊNCIAS 

 
QUADRO IV 

Gari – Limpeza Pública 

PROVA – MODALIDADES 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESOS 

PONTUAÇÃO PONDERADA 
ACERTO MÍNIMO 

POR PROVA 
ACERTO MÍNIMO DO 

CONJUNTO DA PROVA 
LÍNGUA PORTUGUESA 15 2,5 SEM EXIGÊNCIAS 

60 PONTOS MATEMÁTICA ELEMENTAR 15 2,5 SEM EXIGÊNCIAS 

ATUALIDADES  + C. LOCAIS 10 2,5 SEM EXIGÊNCIAS 

 
QUADRO V 

Administrador, Assistente Social, Enfermeiro, Enfermeiro – ESF, Engenheiro Civil, 
Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico-Clínico Geral, Médico 
Pediatra, Médico Plantonista, Médico – ESF, Médico Cirurgião Geral, Médico 
Anestesiologista, Médico Gastroenterologista, Médico Gineco Obstetricia, Médico 
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Ultrassonografista, Médico Cardiologista, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, 
Médico Veterinário, Nutricionista, Cirurgião Dentista, Cirurgião Dentista – ESF, Psicólogo, 
Terapeuta Ocupacional, Educador Físico, Químico, Procurador Municipal. 

PROVA – MODALIDADES 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESOS 

PONTUAÇÃO PONDERADA 
ACERTO 

MÍNIMO POR 
PROVA 

ACERTO MÍNIMO DO 
CONJUNTO DA PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 10 1,5 SEM EXIGÊNCIA 

60 PONTOS 
INFORMÁTICA BÁSICA 05 2,0 SEM EXIGÊNCIA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  20 3,0  PONTOS 
CONHECIMENTOS LOCAIS 05 3,0 SEM EXIGÊNCIA 

 

6.4. Os candidatos que não atingirem o número mínimo de acerto estabelecido nos QUADROS II, III, IV e V 
(subitem 6.3) acima, não serão considerados classificados no concurso. 

 
7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
7.1. A realização das provas do certame está prevista para ocorrer no dia 09/12/2012(domingo), na 
cidade de Poção de Pedras– MA, no horário das 08:00 às 11:00h.  
7.2. A aplicação da prova na data e horário prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
sua realização, podendo o mesmo ser realizado em dois turnos.  
7.2.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados nos estabelecimentos 
localizados na cidade de Poção de Pedras– MA, o Instituto Ludus reserva-se o direito de realizar as provas 
em dias e turnos posteriores ao previsto no supracitado Edital. 
7.3. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais da Prova serão disponibilizados no 

endereço eletrônico www.institutoludus.com.br.  
7.3.1. É recomendado ao candidato imprimir o Cartão de Inscrição, o qual estará indicando a data, o local, 
o horário e o endereço de realização da prova, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a 
obtenção do Cartão de Inscrição, por meio de impressão.  
7.3.2. O candidato obriga-se a conferir todos os dados pessoais constantes do Cartão de Inscrição (nome 
completo, número do documento de identificação, data de nascimento e sexo). Havendo divergência, 
solicitar ao fiscal a correção no dia da realização da Prova Escrita Objetiva por meio de registro em ATA. 
 7.3.3. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais do subitem 7.3.2. deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
7.3.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas.  
7.3.5. Os locais de prova também poderão ser consultados no mural da Prefeitura Municipal de Poção de 
Pedras– MA. 
7.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência 
mínima de 01(uma) hora do horário determinado para o início das provas, não sendo admitido o ingresso 
nos locais de prova dos candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para o início da 
aplicação das provas.   
7.5. Serão submetidos à aplicação das provas apenas os candidatos que apresentarem documento original 
com foto, não sendo aceito protocolos, crachás, identidade funcional, título de eleitor, carteira nacional de 
habilitação (modelo antigo) e outros não admitidos oficialmente como documento hábil de identificação.  
7.5.1. Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das Listas de Presença, 
embora o mesmo tenha em seu poder o respectivo comprovante de pagamento e comprovante de 
inscrição efetuado nos moldes previstos neste Edital, este poderá participar deste concurso público, 
devendo tal fato ser registrado em ata.  
7.5.2. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional, sujeita à posterior 
verificação da referida regularidade, por apreciação da Comissão do Concurso Público.  

http://www.institutoludus.com.br/
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7.5.3. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, 
sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos 
dela decorrentes.  
7.6. Não é necessária a apresentação do Cartão de Inscrição no dia da realização das provas, bastando o 
candidato comparecer ao local designado, munido de caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta, e 
de documento oficial e original e válido de identidade, contendo fotografia e assinatura, desde que seu 
nome conste na relação de inscritos.  
7.6.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 
conselhos, etc.); passaporte brasileiro (ainda válido); certificado de reservista; carteiras funcionais do 
Ministério Público e da Magistratura; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o 
modelo com foto, obedecido o período de validade).  
7.6.2. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento ou casamento, CPF, 
título de eleitor; carteira Nacional de Habilitação (modelo sem foto ou com período de validade vencido); 
carteira de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não-
identificáveis e/ou danificados.  
7.6.2.1. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de 
documento. 
7.6.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e de sua assinatura.  
7.6.4. O candidato que não apresentar documento oficial de identidade original e válido não realizará as 
provas.  
7.6.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 
de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá portar documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, acompanhado de um 
outro documento oficial que o identifique sob pena de não poder adentrar do recinto e participar do 
concurso, sendo submetido à identificação especial, que compreenderá coleta de dados, de assinaturas e 
de impressão digital em formulário próprio.  
7.6.6. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas, em especial quanto à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
 7.7. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada de provas. O não comparecimento acarretará a 
eliminação automática do candidato, seja qual for o motivo alegado.  
7.8. A inviolabilidade das provas será comprovada no posto de execução, no momento do rompimento do 
lacre dos malotes, na presença dos candidatos.  
7.9. Será excluído do concurso o candidato que:  
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, pois os portões dos Centos de Aplicação de Provas serão 
fechados RIGOROSAMENTE, às 08:00 horas; 
b) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;  

b.1. Ao se ausentar da sala de provas – sempre acompanhado do fiscal – o candidato não poderá levar 
consigo o caderno de questões, folha de respostas ou qualquer outro meio para anotação. O 
descumprimento desta norma implica na eliminação sumária do candidato.  

c) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos 
não permitidos;  
d) Estiver portando e/ou utilizando armas, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de 
registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, calculadoras, relógios não convencionais, telefones 
celulares, pagers, microcomputadores portáteis ou similares;  
e) É vedado também o uso de óculos escuros, protetores auriculares ou de quaisquer acessórios de 
chapelaria tais como chapéu, boné, gorro etc. 
f) Utilizar aparelho celular entre outros meios de comunicação durante a aplicação das Provas Objetivas 
seja dentro da sala de realização das provas ou nas dependências do local; 
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g) Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma adentrar no ambiente das provas portando 
celulares ligados ou qualquer tipo de aparelho eletrônico ligado, sob pena de ser eliminado do certame. 
Caso o candidato seja surpreendido com tais equipamentos ligados será excluído do certame e convidado 
a se retirar do local da realização das provas, sofrendo as punições legais cabíveis; 
h) Se, a qualquer tempo, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o 
candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado 
do concurso, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.  
i) Lançar meios ilícitos para execução das provas;  
j) Não devolver integralmente o material recebido;  
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;  
l) Recusar-se a entregar a folha de respostas e o Caderno de Questões ao término do tempo destinado 
para a realização das provas;  
m) Deixar de assinar a folha de respostas e a lista de presença;  
n) Descumprir as instruções contidas no caderno de questões;  
o) Não apresentar o documento que o identifique, conforme exigido no item 7.5 e subitens;  
p) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da Comissão Organizadora do Concurso 
Público ou com a equipe auxiliar.  
7.10. Por motivo de segurança, serão adotados os seguintes procedimentos:  
a) O candidato após adentrar a sala de realização das provas não poderá ausentar-se sem 
acompanhamento do fiscal;  
b) somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar seu caderno de 
questões, sua folha de respostas e retirar-se da sala de provas. O candidato que insistir em sair da sala de 
provas, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência 
do Concurso, que será lavrado pelo coordenador do local;  
c) ao candidato não será permitido levar seu caderno de questões, o qual estará disponível na 
internet no 1º dia útil após a sua aplicação;  
d) ao terminar as provas, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu Caderno de 
Questões e a sua Folha de Respostas; 
e) os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  
7.11. Como medida complementar às elencadas no item anterior, os candidatos poderão ser submetidos a 
sistema de detecção de metais quando do ingresso no local de aplicação de provas e saída de sanitários 
durante a realização das provas.  
7.12. O candidato deverá assinalar suas respostas no Caderno de Questões e transcrevê-las na Folha de 
Respostas, único documento válido para a correção eletrônica.  
7.13. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha 
de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura 
ótica.  
7.14. Não serão computadas questões não assinaladas na Folha de Respostas ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.  
7.15. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota zero às questões rasuradas, com mais de 
uma opção assinalada e àquelas marcadas de forma incorreta, além do local de marcação ou em branco. O 
preenchimento da Folha de Respostas deve se processar, obrigatoriamente, na forma do modelo nela 
descrito.  
7.16. Somente serão permitidos assinalamentos na Folha de Respostas feitos pelo próprio candidato, 
vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros, salvo em caso de candidato que tenha 
solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por 
um fiscal.  
7.17. Sob nenhuma hipótese, haverá a substituição da Folha de Respostas, sendo da responsabilidade 
exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasuras, 
ainda que legível.  
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7.18. Será eliminado do concurso o candidato que pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e 
cargo).  
7.19. Ao receber a Folha de Respostas, o candidato deverá assiná-la, sob pena de eliminação do certame, 
bem como assinar a Lista de Frequência. 
7.19. Qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão somente deverá 
ser arguida em sede de Recurso, no prazo estabelecido neste Edital (Anexo II – Cronograma)  
7.20. O não comparecimento excluirá automaticamente o candidato do concurso. 
7.21. Será eliminado o candidato que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com 
letra de forma o cartão resposta. 
7.22. Na prova objetiva, o valor do(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) 
será atribuído a todos os candidatos. 
7.23. O gabarito das provas escritas objetivas será divulgado no primeiro dia útil a data da aplicação das 
provas, a partir das 18:00h no site www.institutoludus.com.br .  
7.24. 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. 
7.25. 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 apenas no 
caso de amamentação. 
7.26. O Instituto Ludus não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
7.27. Em hipótese alguma haverá vista ou revisão de provas, facultada, no entanto, a interposição de 
recursos na forma do item 9 e seus subitens, deste Edital. 
7.28. Qualquer alteração no Cronograma de Execução do Concurso Público, Anexo II, será divulgada no 
Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br. 
7.29. A relação das notas da prova objetiva será publicada no Mural da Prefeitura e no endereço 
eletrônico www.institutoludus.com.br  em ordem de classificação dos candidatos por cargo. 
7.30. Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 
7.31. Em hipótese nenhuma o candidato poderá realizar a prova fora do local, data e horário 
determinados. 
7.32. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em 
virtude de afastamento do candidato da sala de prova. 
7.33. Não será permitido o ingresso nas salas ou a permanência no local de prova de candidatos sem o 
documento oficial e original de identidade nem mesmo sob alegação de estar aguardando que alguém o 
traga. 
7.34. O documento deverá estar em prefeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação 
do candidato e sua assinatura.  
7.35. O documento de identidade deverá ser apresentado na entrada da sala ao FISCAL DE SALA. 
7.36. Todas as ocorrências e intercorrências serão registradas na Ata de sala, pelo fiscal de sala. 
7.37. Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações 
que não seja o rascunho parte integrante da Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de 
sala. Caso o candidato seja surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não 
seja o previsto acima, será eliminado do certame. 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1. Para todos os cargos serão aplicadas provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e 
classificatório, valendo 100 (cem) pontos. Será classificado o candidato que atingir o número mínimo 
de 60 (sessenta) pontos e atender às demais exigências estabelecidas nos Quadros II, III, IV e V 

http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
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deste edital, respeitando o número máximo de classificados por cargo, conforme o 
estabelecido no Anexo I.     
8.2. A aprovação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas (pontos) obtidas nas provas, e 
igual ou superior ao número de pontos estabelecidos nos Quadros II, III, IV e V calculada na forma 
estabelecida neste edital. 
8.3. Do desempate: na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, sucessivamente, o candidato: 
8.3.1.Se o candidato tem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos até a data da realização da prova, o 
critério de desempate, na ordem, é: 
a) o mais idoso; 
b) Tenha obtido a maior pontuação na Prova Objetiva de conteúdo específico da categoria profissional; 
c) Maior pontuação na prova de língua portuguesa; 
8.3.2. Se o candidato é menor de 60 (sessenta) anos até a data da realização da prova 
a) Tenha obtido a maior pontuação na Prova Objetiva de conteúdo específico da categoria profissional. 
b) Tenha obtido a maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
c) O candidato mais idoso. 
8.3.3. Persistindo o empate entre os candidatos, o desempate se dará por intermédio do sistema de 
sorteio público, na presença de um Promotor de Justiça do Município. 
8.4.  O candidato, cumprindo todas as exigências do presente Edital, será classificado em ordem 
decrescente de pontos, observado o percentual mínimo da prova conforme estabelece o subitem 6.4. 
8.5. O candidato aprovado será convocado segundo a ordem de classificação, e sua lotação será de 
acordo com a disponibilidade e conveniência da Administração Pública . 
 
10. DOS RECURSOS  
 

9.1. Somente o próprio candidato poderá interpor recurso. 

9.2. Caberá recurso contra os seguintes atos, nos prazos estabelecidos no Anexo II deste Edital: 

9.2.1. Contra a homologação das inscrições; 

9.2.2. Contra o gabarito preliminar da prova objetiva; 

9.2.3. Contra a pontuação na prova objetiva; 

9.3. Os recursos deverão ser apresentados por meio da internet, somente em formulário 
eletrônico próprio disponível no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br, não sendo aceitos 
recursos entregues pessoalmente, via fax, correios ou e-mail.  

9.4. No caso de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva, o candidato deverá fazer a 
indicação precisa daquilo em que se julgar prejudicado, apresentando a devida fundamentação, sendo 
oportuno comprovar as alegações apresentadas com a citação de artigos de legislação, itens, páginas de 
livros, nome de autores etc., anexando-os ao formulário eletrônico.  

9.4.1. Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos a ela correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos - independentemente da formulação de recurso.  

9.4.2. Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação do gabarito divulgado antes 
dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se admitindo recurso 
dessa modificação decorrente das impugnações.  

9.5. Serão indeferidos liminarmente os recursos não-fundamentados ou apresentados fora dos prazos 
estabelecidos no Anexo II deste edital, bem como os recursos que apresentarem cópias de fundamentos 
de outros recursos.  

9.6. A Comissão Organizadora do concurso constitui última instância para recurso e revisão, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual serão indeferidos, liminarmente, recursos ou revisões 
adicionais.  

9.7. Após o julgamento dos recursos, os mesmos são irrecorríveis na esfera administrativa. 

http://www.institutoludus.com.br/
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9.8. As justificativas do deferimento ou indeferimento dos recursos administrativos poderão, ou não, ser 
publicadas no endereço eletrônico do Instituto Ludus de acordo com a oportunidade e conveniência da 
instituição.  

 
10. DO RESULTADO FINAL 
 
10.1. Somente será publicada, no Diário Oficial do Estado e na página www.institutoludus.com.br, a 
relação dos candidatos habilitados na Prova Objetiva e no número máximo de classificados conforme 
estabelecido no Anexo I.   
10.2. O resultado final do Concurso Público será divulgado por Edital, publicado no Diário Oficial do 
Estado, na sede da Prefeitura e no endereço www.institutoludus.com.br.  
10.3. Do resultado final constarão apenas os candidatos que atingirem o número mínimo de 60(sessenta) 
pontos na prova e as demais exigências contida nos quadros II,III, IV e V  O resultado sairá em ordem 
decrescente, mediante o somatório das notas obtidas, até o limite de vezes o número de vagas disponível 
para o respectivo cargo, na quantidade MÁXIMA definida no Anexo I. 

10.3.1. O cálculo da nota em cada prova objetiva, comum às provas de todos os candidatos, será igual à 
soma algébrica das notas obtidas em todos os itens que a compõem. 
10.3.2. Será eliminado do concurso o candidato que não atingir pelo menos 60(sessenta) pontos do 
total das questões da prova objetiva e, concomitantemente, 60% do total das questões de 
conhecimento específico, quando assim for exigido, conforme especificado no Quadros V (item 6.3). 
10.3.3. O candidato eliminado na forma do subitem 10.3.2 deste capítulo deste edital não terá 
classificação alguma neste certame. 
10.3.4. Os candidatos não eliminados na forma do subitem 10.3.2 serão ordenados por cargo de 
acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas, que será igual à soma de todas 
as questões, multiplicadas pelos respectivos “pesos”. 

 

11. DA CONTRATAÇÃO 
 

11.1.  A admissão no emprego obedecerá, rigorosamente, à ordem do Resultado Final dos candidatos 
aprovados e às disposições legais pertinentes, considerando ainda o resultado dos beneficiários da Lei N.º 
7.853, de 24.10.89 e o Decreto N°. 3.298, 20.12.99 – Portadores de Necessidades Especiais. 

11.1.1. Os candidatos aprovados e nomeados submeter-se-ão a estágio probatório, que se inicia com a 
posse, na forma estabelecida no artigo 41 e seus parágrafos, da Constituição Federal, ao final do qual 
serão avaliados quanto à permanência, ou não, nos quadros da Administração Pública.  

11.2. Quando convocado, o candidato deverá apresentar-se à Prefeitura Municipal de Poção de Pedras– 
MA para exame de saúde admissional, que ocorrerá com ônus para o Município.  

11.3. Para ser admitido no emprego, o candidato terá que, obrigatoriamente:  

11.3.1. Ser considerado APTO em inspeção de saúde, de caráter eliminatório;  

11.3.2. Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato da admissão;  

11.3.3. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português; em caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, nos termos dos incisos I e II e § 1º do artigo 12 da Constituição Federal e do Decreto 
nº70.436/72, respectivamente;  

11.3.4. Apresentar a documentação exigida no item 11.4, seguinte.  

11.4.  Por ocasião da admissão, serão exigidas dos candidatos aprovados a serem contratados as 
seguintes cópias dos documentos acompanhadas dos originais ou devidamente autenticadas: 

 comprovante da qualificação exigida; 

 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português; em caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de  igualdade  entre  brasileiros  e  portugueses,  com  reconhecimento  de  

http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
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gozo  de  direitos  políticos, nos termos  dos  incisos  I  e  II  e  §  1º  do  artigo  12  da  
Constituição  da  República  e  do  Decreto  nº  70.436/72, respectivamente; 

 duas fotos 3x4 (iguais), coloridas e recentes; 

 original da Carteira de Trabalho; 

 Cópia autêntica da Carteira de Identidade; 

 Cópia autêntica do CPF; 

 Cópia autêntica da CNH (para os cargos que assim exigir); 

 Cópia autêntica do Título de Eleitor e do último comprovante de votação; 

 Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 

 Certidão de Casamento (se casado) ou da Certidão de Nascimento (se solteiro). 

 declaração de não exercer cargo/emprego na Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive 
Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista Federal, Estadual ou Municipal, excetuados os casos previstos em lei;  

 comprovante de vacinação de filhos até cinco anos de idade; 

 Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos; 

 comprovante de conta bancária, se detentor de conta corrente; 

 comprovante de residência em seu nome ou nome dos pais, onde conste seu endereço completo, 
inclusive o CEP. 

 Declaração de Bens 

 Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato da admissão; 

 Declaração de não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade transitada 
em julgado ou qualquer condenação incompatível com o cargo pretendido; 

 Apresentar comprovante de registro no Conselho da Categoria devidamente atualizado. 

11.5. Os documentos citados no item acima serão exigidos, apenas, dos candidatos aprovados e 
convocados para admissão, não sendo aceitos protocolos. 

 

12. DA VALIDADE 

 
12.1. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos a contar da data da publicação da 
homologação na imprensa oficial, podendo ser renovado por até igual período, mediante ato do Poder 
Executivo, observada a conveniência e oportunidade da Administração. 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

13.1.  Não está sob a responsabilidade do Instituto Ludus e nem da Prefeitura Municipal a venda de 
apostilas ou outras publicações referentes aos conteúdos programáticos correspondentes ao concurso. 

13.2.  A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou convocação do candidato, desde que 
verificadas falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos. 

13.3.  A Classificação Final do Concurso será homologada pela Prefeita Municipal, sendo os atos 
respectivos publicado no Diário Oficial e na sede da Prefeitura, bem como publicada na página 
www.institutoludus.com.br  

13.4.  Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados na Imprensa Oficial, devendo o 
candidato habilitado acompanhar todas as publicações, inclusive as referentes à convocação para 
admissão. 

13.5. Os candidatos aprovados deverão manter junto à Prefeitura Municipal de Poção de Pedras– MA, 
durante o prazo de validade deste Concurso Público, seu endereço atualizado, visando a eventual 
convocação. Não lhe caberá qualquer reclamação caso não seja possível à Prefeitura convocá-lo por falta 
dessa atualização. 

http://www.institutoludus.com.br/
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13.6.  As convocações para admissão são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Poção de 
Pedras– MA.  

13.7.  O candidato poderá obter informações e orientações sobre o concurso na sede do Instituto Ludus, 
no endereço eletrônico da instituição, e publicações no Diário Oficial. 

13.8. O certame será regulado por este Edital, organizado pelo Instituto Ludus e sob a responsabilidade 
da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras– MA. 

13.9. Os casos omissos serão submetidos à apreciação da Comissão responsável pelo concurso (Comissão 
Organizadora do Instituto Ludus formada pela Direção, Administração e o Setor Jurídico do instituto), de 
comum acordo com a Prefeitura Municipal de Poção de Pedras– MA. 

13.10. O Instituto Ludus se reserva no direito de doar, para instituições de caridades, o material utilizado 
no concurso que não se situe no rol de documentos que a instituição tem obrigação legal de guarnecer 
pelo período de cinco anos. 

13.11. As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou a etapa que lhe disser respeito. 

 

 

 

 

Poção de Pedras– MA, 22 de Outubro de 2012. 

 
 
 
 

__________________________________ 
Gildásio Ângelo da Silva 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I:  

DO NÚMERO DE VAGAS E DO NÚMERO MÁXIMO DE CLASSIFICADOS 

Dispõe sobre o número total de vagas e o número máximo de candidatos aprovados/classificados 
para cada um dos cargos. (Conforme Anexo II do Decreto Federal 6.944/2009, utilizado 
subsidiariamente, em razão de inexistência de legislação municipal) 

NÚMERO DE VAGAS 
PREVISTAS POR CARGO OU 

EMPREGOS 
 

NÚMERO MÁXIMO DE 
CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS (POR 
CARGO) 

OBSERVAÇÕES SOBRE PNEs  

 De forma a atender à legislação 
nacional, a quarta convocação, se 
houver, para qualquer um dos cargos 
disponibilizados neste Edital, 
preferencialmente será ocupada 
por um Portador de Necessidades 
Especiais - PNE, respeitando-se 
rigorosamente a classificação e o local 
de lotação para o qual o candidato 
PNE concorre. 

 

Adota-se o critério estabelecido que, 
dentre as 04 vagas previstas no 
Edital para qualquer cargo, uma vaga 
é reservada – preferencialmente – 
para PNE. 

 

Desta forma, fica estabelecido que, se 
na previsão inicial do número de 
vagas para determinado cargo era de 
até 03 (três) vagas, portanto, sem 
previsão inicial de vagas 
preferencialmente reservada aos 
PNEs, por razões de conveniência de 
Administração Pública, for 
convocado um quarto candidato, esta 
vaga será, preferencialmente, de um 
PNE.  

 

 

1 5 
2 9 
3 14 
4 18 
5 22 
6 25 
9 35 

12 42 
14 47 
15 48 

50 ou mais 
duas vezes o número de 

vagas 
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ANEXO II – CRONOGRAMA DO CONCURSO 

EVENTO DATA E/OU PERÍODO 
01. Publicação do Resumo do Edital  24/10/2012 

02. Divulgação do Edital 24/10/2012 

03.  Período para as inscrições 25/10 a 09/11/2012 

04. Publicação da relação das inscrições homologadas  14/11/2012 

05. Prazo para apresentação de recurso referente às 
inscrições não homologadas 

16/11/2012 

06. Homologação e publicação da relação das inscrições, 
após julgamento dos recursos. 

19/11/2012 

07. Divulgação dos locais de aplicação da prova objetiva 
(escrita) 

03/12/2012 

08. Aplicação da prova escrita – objetiva  09/12/2012 

09. Divulgação do gabarito da prova escrita objetiva 10/12/2012 a partir das 18:00 hs 

10. Apresentação de recurso do gabarito, para fins de 
possíveis retificações 

11/12/2012 

11. Publicação do gabarito definitivo da prova escrita 
objetiva 

14/12/2012 

12. Divulgação da relação dos aprovados e classificados 17/12/2012 

13. Abertura de prazo para apresentação de recursos 
referentes à pontuação da prova objetiva que trata o item 
anterior 

18/12/2012 

14.  Resultado final do Concurso.  19/12/2012 

OBSERVAÇÕES:  
1. Todas as decisões e demais atos serão publicados no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão 

e no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br e na prefeitura do Município, local de inscrição. 
2. Por motivos justificáveis, o cronograma acima poderá ter as suas datas alteradas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutoludus.com.br/
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ANEXO III – DAS ATRIBUIÇÕES 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

Administrador 
Executar atividades administrativas; análises e elaboração de 
projetos; suporte técnico-administrativo às ações das Secretarias 
Municipais. 

Assistente Social 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, 
comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, 
códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de 
educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e 
projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional 
(seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), 
orientar e monitorar ações em desenvolvimento relacionado a 
economia doméstica, nas áreas de habitação, desenvolvimento 
humano, economia familiar, educação do consumidor, 
alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e 
articulam recursos financeiros disponíveis. 

Enfermeiro 

Prestar assistência ao paciente: Realizar consultas de 
enfermagem; prescrever ações de enfermagem; prestar 
assistência direta a pacientes graves; realizar procedimentos de 
maior complexidade; solicitar exames; acionar equipe multi 
profissional de saúde; registrar observações, cuidados e 
procedimentos prestados; analisar a assistência prestada pela 
equipe de enfermagem; acompanhar a evolução clínica de 
pacientes. Coordenar serviços de enfermagem: Padronizar 
normas e procedimentos de enfermagem; monitorar processo de 
trabalho; aplicar métodos para avaliação de qualidade; selecionar 
materiais e equipamentos. Planejar ações de enfermagem: 
Levantar necessidades e problemas; diagnosticar situação; 
identificar áreas de risco; estabelecer prioridades; elaborar 
projetos de ação; avaliar resultados. Implementar ações para 
promoção da saúde: Participar de trabalhos de equipes 
multidisciplinares; elaborar material educativo; orientar 
participação da comunidade em ações educativas; definir 
estratégias de promoção da saúde para situações e grupos 
específicos; participar de campanhas de combate aos agravos da 
saúde; orientar equipe para controle de infecção nas unidades de 
saúde; participar de programas e campanhas de saúde do 
trabalhador; participar da elaboração de projetos e programas de 
saúde. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 

Enfermeiro – ESF  

Cargo de nível superior, correspondendo ao conjunto de 
atribuições e responsabilidades, com base em competências, 
habilidades e valores éticos específicos, que habilitem o 
profissional enfermeiro  a desenvolver atividades  de 
planejamento, organização, supervisão e execução de ações de 
Enfermagem, visando a prevenção, promoção e recuperação da 
saúde individual e coletiva, no âmbito do Programa Saúde da 
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Família. 

 

 

 

 

 

 

 

Engenheiro Civil 

 

 

Realizar com base em projetos arquitetônicos, plantas e projetos 
complementares, determinar as especificações do projeto e o 
estudo do solo e subsolo. Além de executar projetos de 
engenharia, acompanhar as obras do início à conclusão. Realizar 
trabalhos topográficos e geodésicos; estudo, projeto, direção, 
fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras 
complementares; estudo, projeto, direção, fiscalização e 
construção das estradas de rodagem, pontes, viadutos, obras 
fluviais e outros tipos de construção; estudo, projeto, direção, 
fiscalização e construção das obras de captação e abastecimento 
de água; estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de 
obras de drenagem; estudo, projeto, direção, fiscalização de 
projetos de urbanização e demais atividades inerentes ao cargo, 
nos termos de o que disciplinam as normas do CREA. 

Fisioterapeuta 

Planejar, executar, acompanhamento e controle dos serviços 
gerais de fisioterapia e da área técnico-administrativa 
relacionada, respeitadas a formação, legislação profissional e os 
regulamentos do serviço. 

Fonoaudióloga 

Desenvolver atividades relacionadas ao tratamento das 
disfunções da fala e da escrita, contribuindo para integração social 
de pessoas portadoras de deficiência dessa natureza. Viabilizar o 
aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala do usuário e/ou 
paciente, através de atividades de treinamento fonético, auditivo, 
de dicção e empostação da voz, de acordo com a deficiência oral 
identificada. Desenvolver trabalhos de reeducação na área da 
comunicação escrita, oral, fala e audição. Participar das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. Exercer outras responsabilidades 
/ atribuições correlatas. 

Médico Cirurgião Geral 

Realizar, no âmbito da sua especialidade, atividades ambulatoriais 
e hospitalares, nos níveis primário, secundário e terciário, visando 
a proteção, promoção e recuperação da saúde individual e 
coletiva; colaborar na investigação epidemiológica; participar do 
planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e 
programas, pesquisas e diagnósticos do setor de saúde; participar 
dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal que atua 
no campo da assistência médico-hospitalar. 

Médico Pediatra 

Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e 
percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos 
específicos, para verificar a presença de anomalias e 
malformações congênitas do recém-nascido, avalia-lhe as 
condições de saúde e estabelece diagnóstico; avalia o estágio de 
crescimento e desenvolvimento da criança comparando-a com 
padrões normais, para orientar a alimentação, indica exercícios, 
vacinação e outros cuidados, estabelece o plano médico-
terapêutico-profilático, prescreve medicação, dietas especiais 
para solucionar carências alimentares, anorexia, desidratação, 
infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria, 
coqueluche e outras doenças, trata lesões, doenças ou alterações 
orgânicas infantis, indicando cirurgias, prescrevendo pré-
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operatório, e acompanhando o pós operatório; participa do 
planejamento, execução e avaliação de planos, programas e 
projetos de saúde pública, enfocando aspectos de sua 
especialidade, para cooperar na promoção, proteção e 
recuperação da saúde física e mental das crianças; executa outras 
tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 
imediato. 

Médico Gineco Obstetrícia 

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e 
ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações e 
lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da medicina 
aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico Oftalmologista 

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e 
ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações e 
lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da medicina 
aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico Ortopedista 

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e 
ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações e 
lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da medicina 
aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico Plantonista 

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e 
ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações e 
lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da medicina 
aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico –ESF  

I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases 
do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta 
e terceira idade; II - realizar consultas clínicas e procedimentos na 
USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); III - 
realizar atividades de demanda espontânea e programada em 
clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias 
ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos; IV - encaminhar, quando 
necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, 
respeitando fluxos de referência e contra referência locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; V - indicar a 
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; VI - 
contribuir e participar das atividades de Educação Permanente 
dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; e VII - participar 
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 

Médico Cardiologista 

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e 
ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações e 
lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da medicina 
aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico Anestesiologista Realizar, no âmbito da sua especialidade, atividades ambulatoriais 
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e hospitalares, nos níveis primário, secundário e terciário, visando 
a proteção, promoção e recuperação da saúde individual e 
coletiva; colaborar na investigação epidemiológica; participar do 
planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e 
programas, pesquisas e diagnósticos do setor de saúde; participar 
dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal que atua 
no campo da assistência médico-hospitalar. 

Médico Gastroenterologista 

Realizar, no âmbito da sua especialidade, atividades ambulatoriais 
e hospitalares, nos níveis primário, secundário e terciário, visando 
a proteção, promoção e recuperação da saúde individual e 
coletiva; colaborar na investigação epidemiológica; participar do 
planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e 
programas, pesquisas e diagnósticos do setor de saúde; participar 
dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal que atua 
no campo da assistência médico-hospitalar. 

Médico Clínico Geral 

Realizar, no âmbito da sua especialidade, atividades ambulatoriais 
e hospitalares, nos níveis primário, secundário e terciário, visando 
a proteção, promoção e recuperação da saúde individual e 
coletiva; colaborar na investigação epidemiológica; participar do 
planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e 
programas, pesquisas e diagnósticos do setor de saúde; participar 
dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal que atua 
no campo da assistência médico-hospitalar. 

Médico Ultrassonografista 

Realizar, no âmbito da sua especialidade, atividades ambulatoriais 
e hospitalares, nos níveis primário, secundário e terciário, visando 
a proteção, promoção e recuperação da saúde individual e 
coletiva; colaborar na investigação epidemiológica; participar do 
planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e 
programas, pesquisas e diagnósticos do setor de saúde; participar 
dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal que atua 
no campo da assistência médico-hospitalar. 

Médico Veterinário 

Planejar, execução, acompanhamento, avaliação e controle dos 
procedimentos, pesquisa e atividades relacionadas à área de 
vigilância epidemiológica e controle de zoonoses, respeitadas a 
legislação, a formação profissional e regulamentos do serviço. 

Nutricionista 

Planejar, acompanhamento, avaliação, execução e controle das 
atividades relacionadas à nutrição; atividades relacionadas ao 
PAE; programas de educação preventiva; vigilância nutricional e 
de reeducação alimentar, respeitadas a formação, legislação 
profissional e regulamentos do serviço. 

Cirurgião Dentista 

I. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde 
bucal. II - realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em 
saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas 
cirurgias ambulatoriais. III - realizar a atenção integral em saúde 
bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, de acordo com planejamento local, com 
resolubilidade. IV- encaminhar e orientar usuários, quando 
necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua 



 

        Prefeitura Municipal de Poção de Pedras 
CNPJ: 06.202.808/0001-38 

 

22 

 

 

responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento 
do tratamento. V - coordenar e participar de ações coletivas 
voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais. 
VI- acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 
saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da 
Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar. VII- contribuir e participar das atividades de 
Educação Permanente do THD, ACD e PSF. VIII -realizar 
supervisão técnica do THD e ACD. IX - participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da US. 

Cirurgião Dentista – ESF  

Diagnosticar e tratar de afecções da boca, dentes e região 
maxilofacial e proceder a odontologia profilática; realizar 
levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal 
da população adstrita; realizar os procedimentos clínicos 
definidos na Norma Operacional Básica do Sistema de Único de 
Saúde (NOB/SUS/ 01/96) e na Norma Operacional de Assistência 
à Saúde (NOAS); realizar o tratamento integral, no âmbito da 
atenção básica, para a população adstrita; encaminhar e orientar 
os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis 
de assistência, assegurando seu acompanhamento; realizar 
pequenas cirurgias ambulatoriais; pré-escrever medicamentos e 
outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; 
emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua 
competência; executar as ações de assistência integral, aliada à 
atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos 
ou grupo específico, de acordo com o planejamento local; 
coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção 
em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de 
insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da 
família no que se refere às ações educativas e preventivas em 
saúde bucal; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo 
atendente de consultório dentário e executar outras atividades 
correlatas ao cargo. 

Psicólogo 

Proceder ao estudo e à análise dos processos intra e interpessoais 
nos mecanismos do comportamento humano, elaborando e 
ampliando técnicas psicológicas, como testes para determinação 
de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, 
técnicas psicoterápicas e outros métodos de verificação, para 
possibilitar a orientação, seleção, treinamento e interferência nos 
fatores determinantes na ação do indivíduo, em sua história 
pessoal, familiar, educacional e social. Executar outras tarefas 
corretas. 

Terapeuta Ocupacional 

Receber e discutir com as ESF da sua área de referência os 
problemas para a realização de avaliação diagnóstica utilizando-
se de atividades técnicas apropriadas; tratar de problemas que 
interferem na atuação funcional de pessoas debilitadas por 
doenças físicas ou mentais, desordens emocionais, desabilidades 
congênitas ou de desenvolvimento e envelhecimento; ensina 
exercícios corretivos a pacientes; promover a reintegração de 
pacientes à família e outros grupos familiares; elaborar pareceres, 
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informes técnicos, relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; 
participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal; participar de grupos de trabalho para fins de formulação 
de diretrizes, planos e programas afetos ao Município; executar 
quaisquer outras atividades correlatas; coordenar, planejar, 
executar e avaliar as atividades de assistência em saúde ligadas à 
problemáticas específicas, físicas, motoras, sensoriais, 
psicológicas, mentais e sociais; intervir terapeuticamente, 
utilizando-se de técnicas específicas, em atividades individuais 
e/ou coletivas, nos níveis preventivo, curativo, reabilitação e 
inclusão social; promover a adaptação de recursos de materiais 
para adequação de posturas e atividades diversas, nos ambientes 
em que o paciente se estabeleça; desenvolver ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo. 

Farmacêutico-Bioquímico  

Proceder à manipulação dos insumos farmacêuticos, como 
medicação, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais 
e fórmulas químicas, para produção de remédios e outros 
preparados. Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase 
de elaboração de seus insumos, valendo-se de métodos químicos 
para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada 
elemento. Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras 
substâncias, valendo-se de meios biológicos e outros, para 
controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica. Proceder 
a manipulação, análise e estudo de reações e ao balanceamento de 
fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, 
estatísticos e experimentais, para obter remédios e outros 
preparados. Realizar estudos, análises e testes com plantas 
medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais para obter 
princípios ativos e matéria-prima. Elaborar pareceres, informes 
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação. Realizar exames laboratoriais de média e alta 
complexidade. Definir, implementar e monitorar os padrões de 
desempenho no controle de garantia de qualidade dos exames 
realizados. Planejar e dirigir pesquisas clínicas quando se tornar 
necessário. Monitorar os procedimentos analíticos e de controle 
de qualidade, além de realizar o treinamento dos profissionais 
que realizam os exames. Assegurar a identificação, a integridade e 
a estocagem dos reagentes laboratoriais. Preservar a integridade 
do equipamento, materiais e instalações do Laboratório. Assinar e 
datar os resultados dos exames realizados sob sua 
responsabilidade. Implantar e manter um sistema que resulte no 
devido preparo do paciente, na devida coleta, identificação, 
preservação, transporte e processamento das amostras e a 
entrega de laudos exatos. Seguir as medidas de ordem, higiene e 
limpeza, aplicar as precauções de saúde e segurança, de acordo 
com a regulamentação pertinente. Realizar outras atribuições 
compatíveis com sua especialização profissional.  

Educador Físico 
Desenvolver atividades com crianças, jovens e adultos nas mais 
variadas formas e modalidades de atividade física, nas 
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perspectivas da prevenção e da promoção, proteção e 
recuperação da saúde, do rendimento físico esportivo, do lazer, da 
gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, 
esportivas e recreativas e com pessoas, pacientes e grupos com 
deficiências físicas. 

Químico 

Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar programas, 
projetos, pesquisas e tarefas relacionadas à química; proceder 
análises laboratoriais para controle e monitoramento da 
qualidade do ar; realizar análises químicas, físicas, físico-
químicas, microbiológicas, de tecnologia mineral; realizar 
pesquisas de novas metodologias de análise e processos químicos, 
pesquisa laboratorial, atividades concernentes a sistemas de 
controle de qualidade, ensaios em equipamentos de laboratórios e 
em escala piloto; acompanhar o desenvolvimento da indústria de 
equipamentos, materiais e reagentes; elaborar relatórios, 
trabalhos técnico-científicos para publicação, seminários, 
congressos etc.; propor mudanças quanto a atualização na 
legislação pertinente à sua área de competência; executar 
atividades de coordenação, gerenciamento e assessoramento 
relacionadas a políticas, pesquisas, estudos e projetos na área 
ambiental e de recursos hídricos de acordo com a área de 
conhecimento específico; participar de programas de 
treinamento; executar outras atividades de interesse da área. 

Procurador Municipal  

Executar tarefas que forem delegadas pelo Procurador-Geral. 
Representar o município de Parazinho e prover a defesa de seus 
interesses em qualquer instância judicial, nas causas em que for 
autor, réu, assistente, opoente, terceiro interveniente ou, por 
qualquer forma, interessado, ressalvadas as competências do 
Procurador-Geral. Propor recursos de sentença terminativa, 
legalmente permitidos, quando expressamente autorizado pelo 
Procurador- Geral. Propor ação, desistir, transigir, acordar, 
confessar, compromissar, receber e dar quitação, quando 
expressamente autorizado pelo Procurador-Geral. Emitir parecer 
sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo 
Procurador- Geral. Assessorar a administração pública municipal 
nos atos relativos a aquisição, alienação, cessão, aforamento, 
locação, entrega e outros concernentes a imóveis do patrimônio 
do Município. Representar a administração pública municipal 
direta ou indireta junto aos órgãos encarregados da fiscalização 
orçamentária e financeira do Município. Examinar as ordens e 
sentenças judiciais cujo cumprimento dependam da autorização 
do Prefeito ou de outra autoridade do Município. Promover, junto 
aos órgãos competentes, as medidas destinadas a cobrança da 
dívida ativa do Município. Minutaar contratos, convênios, acordos 
e, quando solicitado, exposição de motivos, razões de veto, 
memoriais ou outras quaisquer peças de natureza jurídica. 
Promover a expropriação amigável ou judicial de bens declarados 
de utilidade pública, necessidade pública e interesse social. 
Preparar, em regime de urgência, as informações que devam ser 
prestadas em mandado de segurança pelo Prefeito, Secretários do 
Município e outras autoridades, quando solicitaado por uma 



 

        Prefeitura Municipal de Poção de Pedras 
CNPJ: 06.202.808/0001-38 

 

25 

 

 

destas autoridades que figurar como coatora do ato atacado. 
Propor ao Prefeito, por intermédio do Procurador-Geral, projetos 
e alterações de atos legislativos, revogação ou declaração de 
nulidade de atos administrativos. Representar, por designação do 
Procurador-Geral, a administração pública municipal junto ao 
Conselho de Contribuintes do Município. Requisitar, quando 
autorizado pelo Procurador-Geral, a qualquer Secretaria 
Municipal ou órgão da administração indireta, certidões, cópias, 
exames, diligências, perícias, informações e esclarecimentos 
necessários ao cumprimento de suas finalidades. Zelar pela 
observância das leis e atos emanados dos poderes públicos. 

Monitor do PETI 

Realizar visitas domiciliares, acompanhar a jornada, controlar a 
freqüência na jornada, fazer cadastro das famílias, combater o 
trabalho infantil, realizar a jornada ampliada, fazer atividades 
lúdicas artesanais e reforço escolar. 

Técnico em Enfermagem 
Auxiliar em procedimentos médicos e de enfermagem bem como 
em desenvolvimento de programas de saúde, respeitadas a 
formação, legislação profissional e regulamentos do serviço 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Executar tarefas de copa e cozinha; limpeza nas dependências de 
órgãos públicos, praças e jardins; executar serviços auxiliares de 
construção e conservação de logradouros e vias públicas; executar 
tarefas de capina em geral; efetuar serviços de carga e descarga de 
caminhões; executar tarefas de abertura e fechamento de valas e 
de assentamento de canos; executar tarefas auxiliares de 
carpintaria, construção e conservação de obras; auxiliar na coleta 
do lixo domiciliar; executar serviços auxiliares de conservação de 
viaturas, máquinas e equipamento; executar outras tarefas afins. 

Eletricista 

Efetuar manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica das 
obras municipais, como luminárias, quadros centrais de energia e 
semáforos; levantar e preparar materiais elétricos necessários 
para realização dos serviços, efetuar instalações ou modificações 
na rede, visando mantê-la em condições de uso. 

Merendeira 

Preparar as refeições para atender à demanda referente à 
alimentação da clientela dos projetos educacionais e/ou sociais do 
Município, cuidando da limpeza do local de trabalho e dos 
utensílios utilizados, garantindo um bom padrão de higiene no 
desempenho de suas tarefas. 

Motorista – CNH “D”  

Conduzir ambulâncias, veículos de passeio, peruas e/ou 
caminhões trucados, transportando passageiros e/ou cargas 
diversas para locais determinados, responsabilizando-se pelo bem 
estar dos passageiros e fazendo coordenando o carregamento e 
descarga de materiais diversos. 

Vigia 

Efetuar controles e vigilância nos diversos postos de serviços, 
anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de 
veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, 
registrando as ocorrências do seu turno; Controlar e fiscalizar o 
trânsito de veículos na unidade de trabalho, verificando forma e 
local de estacionamento, velocidade permitida, evitando que as 
normas sejam desrespeitadas; Fazer rondas nas dependências sob 
sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as 
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devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando 
janelas, portas, apagando as luzes, desligando tomadas, acionando 
ou desligando equipamentos, de acordo com as normas 
estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; Adotar 
medidas de prevenção de incêndios providenciando a extinção 
dos mesmos, dando-lhes os primeiros combates para evitar o 
alastramento; Zelar pela segurança do patrimônio, o estado de 
conservação de barreiras como portas, portões, janelas, 
alambrados, cercas, iluminação, etc., informando seu superior 
sobre qualquer anormalidade. Exercer outras atividades inerentes 
ao cargo. 

Gari – Limpeza Pública  
Efetuar limpezas de ruas, parques, jardins e outros logradouros 
públicos, varrendo e coletando o lixo ali acumulado, para manter 
os referidos locais em condições de higiene e transito. 
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ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CARGOS I 

Monitor do PETI, Técnico em Enfermagem 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: COMUM A TODOS OS CARGOS 

1. Interpretação de texto, sinônimo e antônimos 2. Sentido próprio e figurado das palavras 3. Ortografia 
oficial 4. Acentuação gráfica 5. Pontuação: vírgula, dois pontos, travessão, reticências, ponto final e pontos 
de exclamação e interrogação 6. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau 7. Verbos: 
regulares, irregulares e auxiliares 8. Emprego de pronomes 9. Preposição e conjunções 10. Concordância 
verbal e nominal 11. Crase 12. Regência nominal e verbal. Uso dos “porquês”. 
 

MATEMÁTICA ELEMENTAR: COMUM A TODOS OS CARGOS 

Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores. Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau. Função do 1º grau – função constante; Resolução de Equações do 
segundo grau. Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Conjunto de números reais; Juros Simples. Operação com números inteiros e fracionários; 
MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Expressões algébricas e expressões 
numéricas. Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. Raciocínio 
lógico-matemático. 

ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS LOCAIS: COMUM A TODOS OS CARGOS – Conhecimentos da realidade política, social, 
econômica, histórica e geográfica de Poção de Pedras – MA e Microrregião. 
 
MONITOR DO PETI: 1. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente; 2. Conceito de Ensino e 
Aprendizagem; 3. Noções da Proposta Construtivista; 4. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, 
Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação; 5. Tipos de Plano de Ensino. 6. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB: artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 62 e 67. 7. Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN´s): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 8. 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: artigos de nº 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69. 
9. Principais tópicos do RECNEI. 10. Tendências pedagógicas, estrutura, objetivos, método, recursos 
pedagógicos, avaliação e pressupostos teóricos da educação infantil; 11. A política educacional no Brasil 
para crianças de 0 a 6 anos; 12. Desenvolvimento da motricidade, linguagem e cognição da criança; 13. A 
brincadeira e o desenvolvimento infantil. 14. Informática: Editor de textos. Word. Excel. Linux. Linux 
Educacional. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros 
utilizados em saúde pública (indicação, contraindicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), 
conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). Doenças transmissíveis: agente, forma de transmissão, 
prevenção, sinais e sintomas, assistência de enfermagem e vigilância epidemiológica das principais 
doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem à mulher: na prevenção do Câncer cérvico-uterino e 
de Mama, no Pré-natal no planejamento familiar. Assistência de enfermagem à criança: no controle do 
crescimento e desenvolvimento, no controle das doenças diarréicas, no controle das infecções 
respiratórias agudas (pneumonia, otites, amigdalites, infecções das vias aéreas superiores), no controle 
das principais verminoses (ascaradíase, oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, amebíase e esquitossomose), 
na alimentação da criança (aleitamento materno e orientação para o desmame). Assistência de 
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enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento e assistência de enfermagem das 
patologias dos seguintes sistemas: Sistema cardiovascular, insuficiência cardíaca congestiva e 
hipertensão arterial; Sistema respiratório: asma e pneumonias; Sistema digestivo: gastrites e úlceras 
pépticas; Sistema andócrino: diabetes mellitus; Sistema neurológico: caracterização dos níveis de 
consciência e acidentes vascular cerebral; Sistema músculo esquelético: traumatismos (distensão, 
entorços, subluxação e fraturas); Procedimentos básicos de enfermagem: verificação da pressão arterial, 
pulso, temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), administração de medicamentos 
(diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais); Legislação em Enfermagem: Lei do exercício profissional; 
Conceitos matemáticos aplicados à prática profissional. 

 
CARGOS II 

Merendeira, Auxiliar de Serviços Gerais, Eletricista, Motorista – CNH “D”, Vigia 

 

CONTEÚDO COMUM: LÍNGUA PORTUGUESA 

Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão Silábica e 
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – Negativa; 
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais 
de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos.   
 

CONTEÚDO COMUM: MATEMÁTICA ELEMENTAR  

Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as 
quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, 
dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, 
massa, capacidade e tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema 
Monetário Nacional 

 
ESPECÍFICOS 

 

CONHECIMENTOS LOCAIS: COMUM A TODOS OS CARGOS – Conhecimentos da realidade política, 

social, econômica, histórica e geográfica de Poção de Pedras – MA e Microrregião. 

 

MERENDEIRA: Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho – Segurança no 

trabalho; Da merenda escolar; Preparação dos alimentos; O gás de cozinha; Utilização e manuseio dos 

eletrodomésticos; Elaboração dos pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor 

aproveitamento de alimentos; Conservação e validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; 

Conservação de alimentos e manipulação de carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de 

alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos; Relação entre saúde e alimento; A classificação dos 

alimentos; Os nutrientes e sua atuação no organismo; Seleção, conservação e condições inadequadas ao 

consumo dos alimentos; Cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, 

massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 01 - Técnicas de Uso e Conservação de Materiais de Limpeza; 02 - 

Simbologia de Produtos Químicos e seus perigos; 03 - Conhecimentos sobre Lógica, Ecologia e Meio 

Ambiente; 04 - Sinalização e Placas; 05 - Aspectos Históricos, Culturais, Econômicos e Geográficos do 

Estado do Piauí e do Brasil; 06 - Atualidades; 07 - Conservação, Limpeza e Higiene Pessoal, de Trabalho e 

de Equipamentos; Segurança do Trabalho. 08 - Conhecimentos sobre lógica, cores, reconhecimento de 
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figuras geométricas e semelhança; 09 - Reconhecimento e interpretação dos numerais e das horas. 10 - 

Noção de dimensões figura em três dimensões e mosaicos. 11 - Noção de grupos, categorias e organização 

de objetos. 12 - Senso de direcionamento e localização. 13 - Interpretação de figuras e seus significados. 

14 - Conhecimentos sobre funcionamento de ferramentas e aparelhos em geral. 15 - Noções básicas de 

relacionamento humano e bom atendimento. 16 - Técnicas de uso e conservação de materiais de limpeza 

e higiene do ambiente de trabalho. 17 - Noções de como operar máquinas simples. 18 - Simbologia de 

produtos químicos e de perigo. 19 - Noções de higiene pessoal, de cuidados com os equipamentos, 

utensílios e ambiente de trabalho. 20 - Técnicas de uso e conservação de materiais de limpeza e higiene 

do ambiente de trabalho. 21 - Noções de controle para entrega e recepção de documentos, mensagens. 

 

ELETRICISTA: Conhecimentos específicos de materiais elétricos e instalações elétricas; Conhecimentos 
básicos dos materiais elétricos. Noções de escala, leitura de planta baixa, leitura de projeto elétrico. 
Conhecimento de normas de segurança nas instalações elétricas prediais. Noções de Corrente elétrica, 
Voltagem, Resistência Elétrica, DDP e Potência. Aterramento. Fases. Neutro. Cabeamento. Nomenclatura e 
símbolos em eletricidade. Transformadores. Noções de alta e baixa tensão. Pára-raios. 
 

MOTORISTA: 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. 

 

VIGIA: 01 - Técnicas de Uso e Conservação de Materiais de Limpeza; 02 - Simbologia de Produtos 

Químicos e seus perigos; 03 - Conhecimentos sobre Lógica, Ecologia e Meio Ambiente; 04 - Sinalização e 

Placas; 05 - Atualidades; 06 - Conservação, Limpeza e Higiene Pessoal, de Trabalho e de Equipamentos; 

Segurança do Trabalho. 07 - Conhecimentos sobre lógica, cores, reconhecimento de figuras geométricas e 

semelhança; 08 - Reconhecimento e interpretação dos numerais e das horas. 09 - Noção de dimensões 

figura em três dimensões e mosaicos. 10 - Noção de grupos, categorias e organização de objetos. 11 - 

Senso de direcionamento e localização. 12 - Interpretação de figuras e seus significados. 13 - 

Conhecimentos sobre funcionamento de ferramentas e aparelhos em geral. 14 - Noções básicas de 

relacionamento humano e bom atendimento. 15 - Técnicas de uso e conservação de materiais de limpeza 

e higiene do ambiente de trabalho. 16 - Noções de como operar máquinas simples. 17 - Simbologia de 

produtos químicos e de perigo. 18 - Noções de higiene pessoal, de cuidados com os equipamentos, 

utensílios e ambiente de trabalho. 19 - Técnicas de uso e conservação de materiais de limpeza e higiene 

do ambiente de trabalho. 20 - Noções de controle para entrega e recepção de documentos, mensagens. 
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CARGO III: 

Gari – Limpeza Pública 

 
CONTEÚDO COMUM - LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão Silábica e 
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – Negativa; 
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais 
de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos.   
 

CONTEÚDO COMUM: MATEMÁTICA ELEMENTAR  

Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as 
quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, 
dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, 
massa, capacidade e tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema 
Monetário Nacional 
 

ESPECÍFICOS: Atualidades + Conhecimentos Locais 

 
Atualidades: Atualidades brasileiras e mundiais: cultura, economia e política. Política nacional e 
internacional, conhecimento de fatos relevantes no Brasil e no Maranhão nos últimos 3 (três) anos. 
Conhecimentos da realidade geográfica, histórica, política, social, cultural e econômica de Poção de 
Pedras - MA e microrregião e mesorregião.  
 

CARGOS IV: 

Administrador, Assistente Social, Enfermeiro, Enfermeiro – ESF, Engenheiro Civil, 
Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico-Clínico Geral, Médico 
Pediatra, Médico Plantonista, Médico – ESF, Médico Cirurgião Geral, Médico 
Anestesiologista, Médico Gastroenterologista, Médico Gineco Obstetricia, Médico 
Ultrassonografista, Médico Cardiologista, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, 
Médico Veterinário, Nutricionista, Cirurgião Dentista, Cirurgião Dentista – ESF, Psicólogo, 
Terapeuta Ocupacional, Educador Físico, Químico, Procurador Municipal. 

 
CONTEÚDO COMUM - LÍNGUA PORTUGUESA 

1. LÍNGUA E LINGUAGEM 1.1. Norma culta e variedades linguísticas. 1.2 Semântica e interação. 1.3 
Significação das palavras. 1.4. Denotação e conotação. 1.5. Funções da Linguagem. 1.6. Textualidade 
(coesão, coerência e contexto discursivo). 2. MORFOSSINTAXE 2.1 Estudo dos verbos e sua relação com as 
formas pronominais. 2.2 Sintaxe do período e da oração e seus dois eixos: coordenação e subordinação. 
2.2.1 Sintaxe de Concordância. 2.2.2. Sintaxe de Colocação. 2.2.3. Sintaxe de Regência. 2.3. Análise 
Sintática 2.4. Estudo das classes gramaticais (incluindo classificação e flexão): Artigo, Adjetivo, Numeral, 
Pronome, Verbo, Advérbio, Conjunção, Preposição, Interjeição, Conectivos, Formas variantes. 2.5. 
Emprego das palavras. 3. ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO 4. ESTUDO DE TEXTOS 4.1 Interpretação de 
textos. 4.2. Tópico frasal e sua relação com idéias secundárias. 4.3. Elementos relacionadores. 4.4 
Pontuação. 4.5. Conteúdo, idéias e tipos de texto. 4.6. O texto literário: tema, foco narrativo, personagens, 
tempo. 5. Comunicação: Linguagem, texto e discurso. 6. Fonologia. 6. Semântica e estilística.  
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INFORMÁTICA BÁSICA: Conceitos básicos relacionados à Informática: Hardware e Software, Noções de 
operação de Microcomputadores. Sistemas Operacionais Windows XP ou 7 e Linux. Microsoft Office 
(Word, Excel, Access e PowerPoint), 2007 ou 2010. Softwares livres: pacote BrOffice. Aplicativos de áudio, 
vídeo e multimídia. Conceitos e serviços relacionados à Internet e à intranet: Navegadores (browsers); 
Correio eletrônico; Grupos de discussão; Busca e pesquisa; Transferências de arquivos. Conceitos de 
organização e gerenciamento de arquivos e métodos de acesso. Conceitos de proteção e segurança. 
Armazenamento de dados: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados; 
Cópia de segurança (backup). Periféricos: Conceitos; Instalação. 

 
CONHECIMENTOS LOCAIS: COMUM A TODOS OS CARGOS – Conhecimentos da realidade política, social, 
econômica, histórica e geográfica de Poção de Pedras – MA e Microrregião. 
 

ESPECÍFICOS 
 

ADMINISTRADOR: Funções administrativas: planejamento, organização, liderança, execução e controle. 
Teorias da Administração. Visão das principais áreas funcionais de uma organização: marketing, finanças, 
recursos humanos e produção. Processo decisório. Estrutura e processos organizacionais. Planejamento 
Estratégico. Gestão de Pessoas: estratégias e desafios de RH, recrutamento e seleção, gerenciamento de 
desempenho, clima organizacional, treinamento e desenvolvimento, administração da força de trabalho, 
planejamento de RH e sistema de informação de RH. Administração de recursos materiais e patrimoniais: 
padronização, normalização, classificação e inspeção de materiais. Compras, especificações, seleção de 
fornecedores e análise de valor. Gestão de estoques. Logística de suprimentos. Administração de sistemas 
de informação: tipos e usos de informação, tratamento das informações, conceitos e propriedades dos 
sistemas de informação, tipos de sistemas de informação, custos e benefícios de um sistema de 
informações. Administração Pública: princípios da Administração Pública, administração indireta, 
concessão e permissão de serviços públicos. Lei de Responsabilidade Fiscal. Contratos administrativos. 
Orçamento Público. Licitação: conceito, princípios, modalidades; dispensa e inexigibilidade; 
procedimento, anulação e revogação. Contabilidade geral: sistema contábil; demonstrações contábeis; 
patrimônio; conceitos de ativo, passivo, receita, despesa e resultado; custo; técnicas de orçamento e 
controle. 

ASSISTENTE SOCIAL: Matrizes teórico-metodológicas e a incidência histórica sobre o Serviço Social: 
positivismo, fenomenologia, materialismo histórico. O Serviço Social e a questão da ideologia: 
fundamentos históricos e perspectivas atuais. A polêmica sobre a questão do trabalho e o Serviço Social: a 
categoria da práxis como referência. O Serviço Social e Solidariedade, destacando o Trabalho Voluntário, 
a Filantropia e o Cooperativismo como estratégias. Serviço Social e movimento social: fundamentos 
teórico-metodológicos; desafios históricos e construção de alternativas no processo de desenvolvimento 
do capitalismo mundial. Fundamentos histórico-conceituais das Políticas Sociais: Justiça, Equidade, 
Direito e Cidadania. Descentralização, participação e controle social nas políticas sociais brasileiras. 
Corporativismo e clientelismo no processo de formação das políticas sociais brasileiras. O 
desenvolvimento histórico das políticas sociais no Brasil. As políticas sociais brasileiras no atual contexto 
de transformações do Capitalismo. O urbano e o rural no Brasil: possibilidades e limites das intervenções 
públicas. O Processo Gestão das Políticas Sociais e os sujeitos sociais envolvidos. A nova configuração do 
mundo do trabalho e o trabalho profissional do Assistente Social nas Instituições Públicas. A questão da 
Seguridade Social no Brasil e o trabalho profissional do Assistente Social. A prevalência dos programas de 
transferência de renda no contexto das políticas sociais brasileiras. Políticas voltadas para as questões de 
gênero, etnia, cultura e geração e o trabalho profissional do Assistente Social. Políticas de educação no 
Brasil e o trabalho profissional do Assistente Social. Políticas de Habitação no Brasil e trabalho 
profissional do Assistente Social. O Código de Ética Profissional do Serviço Social contextualizado. 
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ENFERMEIRO: Administração em Enfermagem. Fundamentos de Enfermagem. Enfermagem Médico-
Cirúrgica e Materno-Infantil. Enfermagem no Programa de Assistência ao Adulto e Idoso. Assistência de 
Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material. Cuidados de Enfermagem em atendimento pré-
hospitalar em emergências cardiovasculares, respiratórias, metabólicas, ginecológicas, obstétricas, 
psiquiátricas, pediatras e no trauma. Assistência de Enfermagem em doenças transmissíveis. Vigilância 
Epidemiológica. Farmacologia em Enfermagem. Saneamento Básico. Políticas de Saúde Pública: Evolução 
das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização 
social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de 
programa de saúde da família. Ética em Saúde. 

 

ENFERMEIRO – ESF: Noções de saúde coletiva: epidemiologia e políticas de saúde. Programa Nacional de 
Imunização. Rede de frio. Processo saúde-doença. Educação em saúde: ações preventivas de prevenção e 
promoção da saúde. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas: Diabetes, Hipertensão, 
Doença de Alzheimer; Cardiopatias, dentre outras. Atenção primária de saúde à criança e ao adolescente: 
cuidados e orientações, doenças frequentes. Atenção primária à saúde do adulto e do idoso. Atenção 
primária de saúde da mulher: planejamento familiar, prevenção do câncer de colo uterino e mama; 
climatério. Atenção primária de saúde da mulher. No ciclo gravídico puerperal (gravidez, parto e 
puerpério). Atenção primária de saúde ao recém-nascido normal: cuidados, orientações, crescimento e 
desenvolvimento. Aleitamento materno. Programa Nacional de Triagem Neonatal. Assistência de 
enfermagem em urgências e emergências. Agente etiológico, sinais e sintomas, formas de diagnostico e 
tratamento das principais doenças infecto-contagiosas e parasitarias. Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e AIDS. Limpeza, assepsia, anti-sepsia, desinfecção e esterilização: conceitos, importância, 
indicações. Prevenção e controle de infecções nas instituições de saúde. Tratamento de feridas: papel do 
enfermeiro, curativos e coberturas. Registros de enfermagem. Código de ética: direitos, deveres e 
competências profissionais. Humanização da assistência nas instituições de saúde. Programa de saúde da 
família: marco conceitual, importância, competências, atribuições do profissional na equipe, legislação 
especifica. Outras questões versando sobre as atribuições específicas do cargo. 

 
ENGENHEIRO CIVIL: Introdução a Engenharia Civil. Topografia e Astronomia de Posição. Interpretação e 
Execução de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos. Mecânica Técnica Aplicada à Engenharia Civil. 
Fenômenos de Transporte, Mecânica dos Fluidos e Hidráulica Aplicada a Engenharia Civil. Resistência dos 
Materiais e Introdução às Teorias da Elasticidade e Plasticidade. Geologia para Engenharia Civil. Mecânica 
dos Solos e Fundamentos de Engenharia Geotécnica. Análise Estrutural (estruturas isostáticas no plano e 
no espaço). Análise Estrutural (estruturas hiperestáticas no plano e no espaço). Eletrotécnica Básica para 
Engenharia Civil. Hidrologia e Recursos Hídricos para Engenharia Civil. Engenharia Social em Áreas de 
Riscos, Estabilidade de Talude; Empuxos de Terra; Muros de Arrimo e Obras de terra. Introdução ao 
Método dos Elementos Finitos na Engenharia Civil. Planejamento de Transportes e Análise Econômica. 
Fundamentos de Engenharia Econômica: Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica de 
Empreendimentos na Engenharia Civil. Terraplenagem (projeto e execução). Perícias Judiciais na 
Engenharia Civil. Engenharia de Avaliações com inferência estatística aplicada à Engenharia Civil. 
Projetos de: (Geometria, Drenagem e Pavimentação) e Execuções de Rodovias. Introdução à Análise 
Matricial das estruturas de edificações. Ciência dos Materiais e Materiais de Construção aplicados na 
Engenharia Civil. Alvenaria Estrutural. Sistemas Estruturais de (projeto e execução): Concreto Armado; 
Concreto Protendido; Metálico incluindo espacial de alumínio; Madeira e Misto. Projeto e Execução de 
Estruturas de Fundações da Engenharia Civil. Instalações Prediais e Industriais (projeto e execução): 
Elétrica, Telefônica, Lógica, Automação, Hidráulica, Sanitária, Drenagem de Águas Pluviais e Combate a 
Incêndios. Projeto e Execução de Formas e Escoramentos para Estruturas de Concreto. Dosagens de 
Concretos: Convencional e de Alto Desempenho. O Projeto Escrito de Engenharia Civil: Planilha 
Orçamentária, Caderno de Encargos, Cronograma Físico-Financeiro, Diagrama PERT-COM. 
Gerenciamento e Tecnologia da Construção Civil. Ferrovias (projeto e execução). Patologias em geral na 
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Engenharia Civil. Licitações e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia Civil. Projeto e Execução de 
Pontes e Viadutos com Sistemas Estruturais de: Concreto Armado, Concreto Protendido, Aço, Madeira e 
Misto. Projeto e Execução de Aeroportos. Obras e Gestão de Portos. Engenharia Civil Diagnóstica e 
Consultiva com elaboração de Laudos Técnicos Conclusivos. Raciocínio Lógico – Quantitativo (estruturas 
lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, situações-problema). Código de Postura de Imperatriz 
(Lei nº. 850/97) e Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001).  
 
FISIOTERAPEUTA: Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e 
patologia. Conhecimentos em anatomofisiopatologia das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e 
mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Fundamentos de Fisioterapia. Técnicas básicas 
em: cinesioterapia motora, manipulações, cinesioterapia respiratória. Técnicas preventivas nas: 
alterações musculoesqueléticas, complicações do aparelho respiratório. Técnicas de treinamento em 
locomoção e de ambulação. Técnicas específicas para a área ambulatorial: conhecimentos básicos em 
eletro, foto e termoterapia. Conhecimentos básicos em mecanoterapia e em métodos e técnicas 
cinesioterápicas que promovam a reeducação funcional. Fisioterapia nos diferentes aspectos clínicos. 
Atendimento nas fases pré e pós-operatórias nas diversas patologias. Ortopedia e traumatologia – 
pacientes submetidos à tração transesquelética, osteossínteses e fixadores externos, amputações e 
alterações neurológicas periféricas. Clínica médica – pacientes com alterações cardiorrespiratórias, 
metabólicas, infectocontagiosas, com pós-operatórios ou não. Neurocirurgia e Neuroclínica – pacientes 
com alterações de consciência ou não, submetidos a tratamento clínico, pré ou pós-operatórios de 
patologias neurológicas, sequelados ou não, com vários graus de acometimento. Pediatria – pacientes com 
alterações respiratórias, motoras ou metabólicas decorrentes de afecções cirúrgicas, neurológicas, 
ortopédicas e outros. Clínica cirúrgica – pacientes em pré ou pós-operatórios de cirurgias abdominais ou 
torácicas com alterações respiratórias ou não. Controle do ambiente de trabalho (fatores de risco e 
condições inseguras). Conhecimentos de ergonomia. Fisioterapia laboral. Código de Ética. 
 
FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO: Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e 
controle de qualidade. Imunologia - Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: 
Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças infecciosas. 
Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, 
imunofluorescência; testes munoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de 
Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia - técnicas de 
esterilização, coleta, transporte e processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de 
coloração utilizados em microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de 
estafilococos, estreptococos, enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria, 
Haemophilus, Hemocultura, Coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos 
animicrobianos. Parasitologia - Ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem. 
Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e parasitos do sangue e 
tecidos. Hematologia - Realização e interpretação do hemograma. Alterações da série eritroide. Principais 
anemias. Hemoglobinopatias mais frequentes. Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. 
Leucemias. Testes diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sanguínea ABO/Rh. Teste de 
Coombs. Prova cruzada. Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica - Valores de referência. Função renal. 
Equilíbrio hídrico, eletrolítico e acidobásico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, 
metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. 
Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas: classificação e métodos de dosagem. 
Função hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais, 
correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. Função 
endócrina: hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não proteicos, cálcio, 
fósforo, magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise - Coleta, testes 
químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. Farmacologia - 
Interações medicamentosas, agonistas, antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anti-
inflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Farmacotécnica - formas farmacêuticas 
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para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas 
por dispersão mecânica. Norma de Biossegurança. Legislação Farmacêutica. Código de Ética. 
 
FONOAUDIÓLOGO: Desenvolvimento da linguagem normal: fases ou períodos, teorias do 
desenvolvimento da linguagem. Patologias da voz: disfonia - definição, etiologia, avaliação, terapia. 
Definição, etiologia, avaliação e terapia de: laringectomia, distúrbios articulatórios, desvios fonéticos e 
fonológicos, deglutição atípica ou adaptada, gagueira, disartria. Patologias da linguagem - definição, 
etiologia, avaliação e terapia de: retardo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, dislexia, 
dificuldade/distúrbio e transtorno de aprendizagem, transtorno do processamento auditivo; a linguagem 
nas psicoses infantis e autismo, afasia, disfasia. Anatomia e fisiologia da audição. Desenvolvimento do 
comportamento auditivo (maturação das respostas em bebês de 0 a 24 meses). Avaliação audiológica: 
interpretação de resultados de audiometria tonal e imitanciometria; interpretação dos testes de 
reconhecimento de fala (IRF e SRT); avaliação do processamento auditivo; audiologia infantil - avaliação 
do recém-nascido e detecção precoce da deficiência auditiva; avaliação da criança de 0 a 6 anos. Emissões 
otoacústicas, potenciais evocados auditivos de tronco encefálico e eletrococleografia: definição, objetivos 
e critérios de indicação. Aparelhos de amplificação sonora individuais ou próteses auditivas: tipos e 
características, critérios básicos para seleção, indicação e adaptação; orientação à família da criança que 
usa aparelho auditivo. Deficiência auditiva: causas de perdas auditivas na infância; tipos de perdas 
auditivas; terapia fonoaudiológica da deficiência auditiva: diferentes abordagens e métodos. Ética 
Profissional. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL: Interpretação do exame físico; sinais e sintomas em medicina interna: dor 
torácica, cefaleias, dor abdominal, síncope, estado confusional agudo, perda da memória e demência, 
distúrbios do sono, dispneia, cianose, edema, disfagia, diarreia, icterícia; aparelho digestivo: doenças do 
esôfago, doença péptica e suas complicações, câncer gástrico, síndrome disabsortiva, colelitíase e 
coledocolitíase, parasitoses intestinais, hipertensão porta, doenças inflamatórias do intestino, câncer dos 
cólons, pancreatites, cirrose hepática e suas complicações, hepatites; reumatologia: diagnóstico 
diferencial das artrites, artrite reumatoide, lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, espondilite 
anquilosante, vasculites, gota e outras artrites de depósito, osteoartrite, artrites infecciosas; aparelho 
respiratório: asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumotórax, pneumonias, câncer de 
pulmão, síndrome de insuficiência respiratória, síndrome de angústia respiratória aguda, doenças da 
pleura e mediastino, tromboembolismo pulmonar, pneumoconioses, apneia do sono; aparelho 
circulatório: arritmias, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, lesões orovalvares, doença 
cardíaca isquêmica e infarto agudo do miocárdio, cardiomiopatias e miocardites, doenças do pericárdio, 
vasculopatias periféricas, doenças da aorta; sistema hemolinfopoético: interpretação clínica do 
hemograma, diagnóstico diferencial e tratamento das anemias, leucopenias e policitemias, leucemias, 
linfomas, diagnóstico diferencial das linfadenopatias e esplenomegalias, principais complicações 
transfusionais, diagnóstico diferencial das síndromes hemorrágicas; neurologia e psiquiatria: exame do 
paciente em coma, epilepsias, doenças cerebrovasculares, esclerose múltipla e doenças desmielinizantes, 
doença de Parkinson, tumores do sistema nervoso central, doenças infecciosas do sistema nervoso, 
síndrome de hipertensão intracraniana, polineuropatias, abordagem clínica do alcoolismo e do 
dependente físico de drogas, com ênfase em suas complicações, distúrbios da ansiedade, distúrbios do 
humor; aparelho urinário: avaliação clínica da função renal, importância clínica do exame simples de 
urina(EAS), diagnóstico diferencial das oligúrias, insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrítica e 
diagnóstico diferencial das hematúrias, síndrome nefrótica e proteinúrias não-nefróticas, infecções 
urinárias, nefrites tubulointersticiais, nefrolitíases, neoplasia renal; metabolismo e endocrinologia: 
distúrbios ácido base e hidroeletrolítico, distúrbios funcionas (hipófise, hipotálamo, tireoide, 
paratireoides, suprarrenais, gônadas, tireoidites, diagnóstico diferencial do nódulo tireoideano, diabetes 
mellitus, diagnóstico diferencial das dislipidemias, osteoporose, obesidade, desnutrição; doenças 
infectoparasitárias: síndrome de imunodeficiência adquirida, endocardite infecciosa, febre de origem 
desconhecida, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, hanseníase, malária, esquistossomose, 
verminoses, sepse e choque séptico, osteomielite, leptospirose; dermatologia: lesões elementares da pele, 
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manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de 
saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e 
comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de 
programa de saúde da família. Ética em Saúde. Ética Profissional. 
 
MÉDICO PEDIATRA: Morbi-mortalidade da infância – Aleitamento materno e alimentação na infância. 
Crescimento e desenvolvimento normais e seus desvios. Imunizações (incluindo calendário de vacinação). 
Afecções cardiorespiratórias. Afecções do aparelho digestivo. Diarreia (tratamento). Afecções do aparelho 
genito-urinário. Doenças infecciosas e parasitárias. Encefalopatias crônicas não evolutivas. Tumores do 
SNC na infância e hipertensão intracraniana. Epilepsia. Urgência em neurologia infantil. Traumatismos 
crânioencefálicos e raquimedulares. Síndrome de maus-tratos. Políticas de Saúde Pública: Evolução das 
políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização 
social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de 
programa de saúde da família. Ética em Saúde. Ética Profissional. 

 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA: Diagnóstico e tratamento dos traumatismos oculares. Anomalias de 
refração. Correção das ametropias. Afecções da conjuntiva da córnea e da esclera. Afecções do trato uveal. 
Irites, iridiciclites e coroidites. Neuro-oftalmologia: papiledema, atrofia do nervo óptico e perimetria. 
Glaucoma crônico, simples, congênito, agudo e secundário. Estrabismo: forias, paralisias oculares, 
esotropias e exotropias. Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e sub-luxações. Afecções 
da retina: congênitas, traumáticas, inflamatórias, tumores e descolamento. Afecções da órbita: 
traumáticas, inflamatórias e tumorais. Cirurgia da órbita; Manifestações oculares das afecções do sistema 
nervoso, semiologia da pupila nas lesões do V Par, nas lesões do simpático. Manifestações oculares nas 
doenças em geral: diabetes, hipertensão arterial e hanseníase. Conjuntivite neonatal. Políticas de Saúde 
Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e 
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. Código de Ética 
profissional.  
 
MÉDICO PLANTONISTA: 1. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República 
Federativa do Brasil - Saúde. 2. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 3. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. 4. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde - Vigilância em Saúde. 5. Indicadores de nível de saúde da população. 6. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. 7. Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo. 8. Código de Ética Médica. 9. Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral. 10. Saúde Pública. 
11. Medicina Social e Preventiva. 12. Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e 
diagnósticas. 13. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, gastrintestinal, 
renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas 
do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, 
ortopédicas, pediátricas. 14. Código de Processo Ético. 
MÉDICO – ESF: Código de Ética Médica. Medicina da Família e da Comunidade; Médico de Saúde da 
Família e Atenção Básica: atribuições; conceitos e dimensões da atenção primária em saúde; processo de 
trabalho em Saúde. Saúde da Criança e do Adolescente: Anamnese e exame físico, vacinação, avaliação do 
crescimento e desenvolvimento, sobrepeso e obesidade, abordagem e conduta dos seguintes problemas e 
patologias: cefaleia, febre, tosse, dispneia, vômito, dor abdominal, diarreia, desidratação, desnutrição, 
linfadenomegalias, doenças exantemáticas, viroses, infecções de vias aéreas superiores e inferiores, asma, 
anemias, distúrbios hemorrágicos, diabetes, meningites, distúrbios convulsivos, infecções do trato 
urinário e parasitoses intestinais. Saúde da Mulher: abordagem da assistência integral às mulheres em 
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todas as fases e ciclos da vida, aliando a atuação clínica à saúde coletiva, no âmbito da atenção primária a 
saúde. Abordagem da mulher dos seus direitos sexuais e reprodutivo (Planejamento familiar, indicação e 
contraindicações dos métodos contraceptivos e abordagem da infertilidade no âmbito da atenção 
primária), assistência durante todo ciclo gravidico - puerparal (acompanhamento de pré-natal e 
puerperio de risco habitual, diagnostico e identificação do pré-natal de alto risco, drogas na gravidez e 
lactação, intercorrencias gestacionais mais prevalentes). Conhecimento da fisologia do ciclo menstrual e 
seus distúrbios mais prevalentes, Avaliação do climatério, Conhecimento das ações de prevenção do 
câncer ginecológico e de mama, Diagnostico e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis mais 
prevalentes, inclusive as doença inflamatória pélvica e vulvovaginites. Saúde do Adulto e do Idoso: 
Abordagem e conduta, dos seguintes problemas e patologias: cefaleia, tonteira, dor torácica, dor 
abdominal, dispepsia, diarreia, lombalgia, artralgias (diagnóstico diferencial das artrites), edemas e 
linfadenopatias; hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, diabetes, distúrbios 
da tireoide, dislipidemias, doenças cloridopépticas, hepatites, pancreatites, infecções intestinais, anemias, 
infecções de vias aéreas superiores e inferiores, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, doenças 
sexualmente transmissíveis, AIDS, tuberculose, hanseníase, esquistossomose, doença de Chagas, 
leishmaniose, febres hemorrágicas, infecções urinárias e insuficiência renal; alcoolismo e tabagismo, 
testes cognitivos, demências. Saúde Mental: transtornos ansiosos, transtornos afetivos, transtornos 
psicóticos, transtornos de personalidade, transtornos alimentares, base do tratamento psicoterápico. 
Código de Ética profissional.  
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL: Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; repostas endócrinas e 
metabólicas aos traumas; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma; 
politraumatismo; choque; infecções e complicações em cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados com 
drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos; queimaduras. Noções importantes 
para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e 
urológica; ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. 
Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireoide e paratireoide; parede torácica, 
pleura, pulmão e mediastino. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Fígado e baço. Vesícula biliar e sistema 
biliar extra-hepático. Obstrução intestinal - diagnóstico e tratamento. Úlcera péptica perfurada: 
diagnóstico e tratamento. Colecistite aguda: diagnóstico e tratamento. Apendicite aguda: diagnóstico e 
tratamento. Diverticulite do sigmoide: diagnóstico e tratamento. Câncer gástrico: diagnóstico e 
tratamento. Câncer do cólon: diagnóstico e tratamento. Hemorragia digestiva alta: diagnóstico e 
tratamento. Hemorragia digestiva baixa: diagnóstico e tratamento. Pancreatite aguda: diagnóstico e 
tratamento. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde 
- SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. 
Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em 
Saúde. Código de Ética profissional.  
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA: Preparo pré-anestésico. Equilíbrio Hidroeletrolítico. Reposição e 
transfusão. Anestesia Venosa. Anestesia inalatória-farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacologia dos 
anestésicos locais. Bloqueios subaracnóideos. Bloqueios periféricos. Transmissão e bloqueio 
neuromuscular. Anestesia em urgências. Anestesia ambulatorial e para procedimentos diagnósticos. 
Complicações de anestesia. Recuperação anestésica. Parada Cardíaca e reanimação cardiorespiratória e 
cerebral. Anestesia, transplantes e diagnóstico de morte encefálica. Farmacologia Aplicada e 
Anestesiologia. Física em Anestesia e equipamentos de Anestesia. Anestesia em recém-nascidos. 
Anestesia para obstetrícia e ginecologia e para cirurgia torácica. Políticas de Saúde Pública: Evolução das 
políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização 
social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de 
programa de saúde da família. Ética em Saúde. Código de Ética profissional.  
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MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA: Esôfago: esofagite de refluxo e hérnia de hiato, tumores; estômago e 
duodeno: gastrite; úlcera péptica gastroduodenal; hemorragia digestiva alta, tumores; intestino delgado: 
má absorção intestinal, doenças inflamatórias agudas intestinais, doenças inflamatórias crônicas 
intestinais, patologia vascular dos intestinos, tumores; intestino grosso: diarreia, constipação e fecaloma, 
doença diverticular dos cólons, retocolite ulcerativa inespecífica, doença de CROHN, parasitores 
intestinais, tumores; fígado: doenças metabólicas, álcool e fígado, hepatites por vírus (agudas e crônicas), 
hipertensão portal, cirrose hepática, ascite, encefalopatia hepática, tumores; vias biliares: discinesia biliar, 
litíase biliar, colangites, tumores; pâncreas: pancreatite aguda, pancreatite crônica, cistos pancreáticos, 
tumores; outras afecções do aparelho digestivo: esquistossomose mansoni, doença de Chagas, peritonites; 
hormônios gastrointestinais; suporte nutricional em gastroenterologia; imunologia do aparelho digestivo; 
distúrbios funcionais do aparelho digestivo: dispepsia, cólon irritável; diagnose em gastroenterologia: 
endoscopia, biópsia, radiologia do aparelho digestivo; provas funcionais: balanço de gorduras, teste de 
Schiling, teste da D-Xilose, testes respiratórios. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde 
no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e 
comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de 
programa de saúde da família. Ética em Saúde. Código de Ética profissional.  
 
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA: A natureza do ultra-som. princípios básicos. Técnica e equipamentos. 
Indicações de ultra-sonografia. Doppler. Obstetrícia e ginecologia - Anatomia ultra-sonográfica do saco 
gestacional e do embrião. Anatomia ultra-sonográfica fetal. Anatomia da idade gestacional. Anomalias 
fetais, propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento intra-uterino retardado. Gestação de alto risco. 
Gestação múltipla. Placenta e outros anexos do concepto. Anatomia e ultra-sonografia da pélvis feminina. 
Doenças pélvicas inflamatórias. Contribuição do ultra-som nos dispositivos intra-uterinos. Princípios no 
diagnóstico diferencial das massas pélvicas pela ultra-sonografia. Ultra-sonografia nas doenças 
ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo ultra-sonográfico da mama normal e patológico. Estudo 
ultra-sonográfico do útero normal e patológico. Estudo ultra-sonográfico do ovário normal e patológico. 
Ultra-sonografia e esterilidade. Estudo ultra-sonográfico das patologias da primeira metade da gestação. 
Medicina interna. Estudo ultra-sonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, tórax, escroto e pênis, 
extremidades, abdômen superior (fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitôneo. Estudo ultra-
sonográfico da cavidade abdominal vísceras ocas, coleções e abcessos peritoneais, rins e bexigas, próstata 
e vesículas seminais. Código de Ética profissional.  
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA: Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho 
cardiovascular. Método Diagnóstico: eletrocardiografia. Ecocardiografia, medicina nuclear, 
hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: 
diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Doença reumática. Valvulopatias. 
Miocardiopatias. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Marca-passos 
artificiais. Endocardite infecciosa, doenças do pericárdio e doenças da aorta. Embolia pulmonar, 
hipertensão pulmonar, cor pulmonar, infecções pulmonares. Patologias sistêmicas e aparelho 
cardiovascular. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de 
Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. 
Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em 
Saúde. Código de Ética profissional.  
MÉDICO ORTOPEDISTA: Exames complementares invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Traumatologia: fraturas e luxações da coluna cervical, 
dorsal e lombar, fratura da pélvis, fratura do acetátulo, fratura e luxação dos ossos dos pés, tornozelo, 
joelho, lesões meniscais e ligamentares, fratura diafisária do fêmur, fratura transtrocanteriana, fratura do 
colo do fêmur, fratura do ombro, fratura da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero, fratura 
da extremidade distal do úmero,luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio, fratura e luxação da 
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monteggia, fratura diafisária dos ossos do antebraço; fratura de Colles e Smith, luxação do carpo, fratura 
do escafóide capal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangiana, ferimentos da mão, lesões 
dos tendões flexores e extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em ortopedia e traumatologia, 
anatomia do sistema osteoarticular. Radiologia. Tomografia. Ressonância Nuclear Magnética, Ultra-
sonografia do sistema osteoarticular. Anatomia do sistema muscular. Anatomia dos vasos e nervos. 
Anatomia cirúrgica: vias de acesso, traumatologia e anomalias congênitas. O Sistema Único de Saúde: 
Aspectos históricos. Fundamentação Jurídica e organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS 
,Constituição Federal art. 196 a 200, Leis Orgânicas da Saúde:Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 
8142/1990; Portaria GM nº 687/2006 – Aprova a Política de Promoção da Saúde. A Estratégia de Saúde 
da Família: Portaria GM nº 1625/2007 – Altera atribuições dos profissionais das Equipes de Saúde da 
Família – ESF dispostas na Política Nacional de Atenção Básica, Portaria nº 648/GM/2006 - Aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da 
Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS), Portaria GM nº 154/2008 – Cria os Núcleos de apoio a Saúde da Família – NASF e 
Portaria/SS/GAB/Nº 283/2007 – Diretrizes normas para organização da Atenção Básica baseada na 
Estratégia de Saúde da Família. O Financiamento: Constituição Federal art. 196 a 200, Lei Orgânica da 
Saúde: Lei Federal nº 8142/1990. Controle Social: Lei Orgânica da Saúde: Lei Nacional 8142/1990. Pacto 
pela Saúde: Portaria nº 399/GM/2006 - Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova 
as Diretrizes Operacionais do referido Pacto. Ética e Legislação profissional. LEGISLAÇÃO/SAÚDE 
PÚBLICA: Política Nacional de Saúde. Conceito de saúde instituído na Constituição Federal - Título 
VII/cap.II Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistema Único de Saúde - SUS Lei 8.080/90 e a 
municipalização do setor. Normas Operacionais de Atenção a Saúde - NOAS - 2001. Emenda 
Constitucional N.° 29. Controle Social em Saúde e Lei 8.142/90; Conselhos e Conferências de Saúde. 
Planejamento em saúde. Conceito, tipos de planejamento. Organização dos serviços de saúde pública e a 
rede de atenção à saúde. Doenças como problema de Saúde Pública: emergente, reemergentes , 
persistentes e descendentes. Política Nacional de Atenção Básica. Política de Educação Permanente em 
Saúde e a Educação Permanente para o Controle Social (eixos temáticos). Pacto pela Saúde: Pacto pela 
Vida, em defesa do SUS e de Gestão. Código de Ética profissional.  

 

MÉDICO GINECO OBSTETRICIA: GINECOLOGIA: ciclo menstrual, pré e pós-operatório em cirurgia 
ginecológica, dismenorreia e tensão pré-menstrual. Sangramento uterino anormal. Amenorreias. 
Disovulias. Hiperprolactinemia. Infertilidade. Endometriose. Climatério. Vulvovaginites. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Dor pélvica crônica. Incontinência urinária. Contracepção. Urgências em 
ginecologia. Neoplasias da vulva e da vagina. Neoplasias do colo uterino. Neoplasias do corpo uterino. 
Neoplasias do ovário. Patologia mamária benigna. Patologia mamária maligna. OBSTETRÍCIA: Assistência 
ao trabalho de parto e ao parto. Cesariana. Abortamento. Gestão ectópica. Gestação pré-termo. Gestação 
pós-termo. Ruptura prematura de membranas. Crescimento intrauterino restrito. Avaliação da vitalidade 
fetal. Infecções pré-natais. Doenças hipertensiva na gestação. Diabetes mellitus na gestação. Abdome 
agudo na gestação. Hemorragia pré-parto. Hemorragia pós-parto. Amamentação. Doenças sexualmente 
transmissíveis e gestação. Puerpério. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no 
Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação 
com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O 
Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da 
família. Ética em Saúde. Código de Ética profissional.  
 

MÉDICO VETERINÁRIO: Aspectos clínicos das doenças carenciais e metabólicas dos animais domésticos. 
Sistemas de produção de bovino leiteiro e de corte, cadeia produtiva da ovino-caprinocultura e da 
avicultura. Prevenção e tratamento das principais doenças dos animais domésticos (bacterianas, virais, 
fúngicas e parasitárias). Zoonoses de interesse à Saúde Pública. Cadeia epidemiológica e elementos 
mecânicos de propagação de doenças transmissíveis. Inspeção e Tecnologia de produtos de origem 
animal (carnes, peixe, leite e derivados, ovos e mel). Higiene na produção de alimentos. Ética profissional. 
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NUTRICIONISTA: Fisiologia e fisiopatologia aplicada à nutrição. Nutrientes: metabolismo e 
biodisponibilidade. Noções de farmacologia: interação alimentos-medicamentos. Nutrição e ciclos vitais: 
gravidez e lactação, infância, adolescência e envelhecimento. Nutrição normal: recomendações 
nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Avaliação do estado nutricional: métodos de 
avaliação de estimativa das necessidades energéticas. Diagnóstico em nutrição. Nutrição e saúde pública: 
epidemiologia nutricional, doenças nutricionais, desnutrição calórico-protéica, carências nutricionais, 
vigilância nutricional. Políticas e Programas de Nutrição. Dietoterapia: conceito e objetivos, dietas nas 
diferentes patologias, condições clínicas e metabólicas. Terapia nutricional em cirurgia: pré e pós-
operatório. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Terapia nutricional enteral. Regulamento 
Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral. Técnica dietética: composição e classificação dos alimentos, 
seleção, conservação e armazenamento, técnica de pré-preparo e preparo. Regulamento Técnico de Boas 
Práticas para serviços de alimentação. Administração de serviços de alimentação e lactário: área física e 
equipamentos; planejamento e organização, supervisão e controle. Planejamento de cardápio para 
coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Controle de avaliação de RH, financeiros e materiais. 
Nutrição e imunomodulação. Ética profissional. Educação nutricional: conceito, objetivo, metodologias e 
aspectos sócio econômico-culturais. Noções de legislação do SUS. Código de Ética profissional.  

 

CIRÚRGIÃO DENTISTA: 1. Clínica geral odontológica 2. Semiologia, Terapêutica, Radiologia e 
Anestesiologia na prática odontológica. 3 Fundamentos de Dentística, Endodontia e Periodontia. 4. 
Princípios de Cirurgia Oral Menor, Ortodontia, Prótese, Traumatologia e Urgências Odontológicas. 5. 
Odontologia para bebês e Odontopediatria. 6. Biossegurança na prática odontológica. 7. Promoção de 
saúde e prevenção em saúde bucal. 8. Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças 
periodontais. 9. Atendimento a usuários portadores de necessidades especiais. 10 Educação em saúde. 11. 
Odontologia preventiva e social. 12 Vigilância sanitária em saúde bucal. 13. Epidemiologia, planejamento 
e programação em serviços públicos odontológicos. 14 Epidemiologia da cárie dentária, doenças 
periodontais, más oclusões e câncer bucal. 15 Política Nacional de Saúde Bucal. 16 Saúde bucal no 
Programa de Saúde da Família. 17 Critérios de risco em saúde bucal. 18 Sistema Único de Saúde (SUS) : 
legislação, estrutura e características. 19 Determinações sociais do processo saúde-doença e aspectos 
epidemiológicos. 20 Ética em saúde. 21 Política Estadual de Saúde Bucal. Código de Ética profissional.  
 
CIRURGIÃO DENTISTA – ESF: Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: conceitos, formas de 
organização, avaliação do processo de trabalho, classificação de risco. Ferramentas e conceitos em saúde 
da família: territorizalização, visita domiciliar, conceito ampliado de família, genograma, fuxograma 
analisador, método clínico centrado na pessoa, clínica baseada em evidências, prontuário orientado por 
problemas. Urgências odontológicas na atenção básica: Dor espontânea (pulpite, pericoronarite, alveolite, 
úlcera traumática, guna, abscesso agudo, pericementite, estomatite); Fratura total de restauração em 
dentes anteriores; Traumatismo (fraturas dentárias, ósseas, ósseo-alveolares, deslocamentos dentários), 
Hemorragia pós- cirurgia dentária. Educação em saúde e Interssetorialidade. Conceitos e técnicas 
pedagógicas de atividades de educação em saúde. Sistema estomatognático: desenvolvimento da face, 
cavidade oral e dentes. Aspectos anâtomofisiológicos da mucosa da cavidade bucal. Exame clínico, 
diagnóstico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho. Polpa dentária: patologia, 
diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da Polpa. Estomatologia: gengivites, estomatites, 
etiopatogenia, diagnóstico. Dentistica Preventiva e Restauradora: preparo da cavidade, materiais de 
proteção e de restauração. Anestesia loco-regional oral: tipos técnica, anestésicos, acidentes, medicação 
de emergência. Terapêutica Medicamentosa. Exodontia simples, complicações, suturas, acidentes 
operatórios. Periodontia: tratamento não cirúrgico das doenças periodontais; espaço biológico 
periodontal; terapia periodontal de suporte. Endodontia: acesso e localização dos canais; preparo 
mecânico-químico dos canais radiculares; substâncias químicas empregadas no preparo dos canais 
radiculares; materiais obturadores e técnicas de obturação dos canais radiculares. Odontopediatria: 
desenvolvimento, características e cronologia da erupção dentária na dentição decídua, diagnóstico, 
tratamento e prevenção em odontopediatria. Cariologia: etiologia, diagnóstico e tratamento, com ênfase 
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na prevenção e promoção à saúde bucal; controle mecânico e químico da placa bacteriana; dieta, 
educação e motivação na promoção da saúde bucal. Fluoretação das águas de abastecimento público. 
Higiene bucodental uso tópico e sistêmico do flúor e técnicas de escovação. Radiologia oral. 
Biossegurança. Código de Ética profissional.  

 

PSICÓLOGO: Psicologia como ciência: bases epistemológicas. Pioneiros da psicologia científica. 
Estruturação da psicologia no século XX: escolas psicológicas. Campos de atuação: o Psicólogo e a Saúde; o 
Psicólogo e a Educação; o Psicólogo e as Instituições Sociais. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológica. 
Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. Psicopatologia: implicações dos 
distúrbios de conduta e de personalidade em geral. O psicólogo na saúde pública. Reforma Psiquiátrica. A 
ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. Psicologia Social e os 
Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus 
papéis; psicoterapia de grupo e orientação familiar. Teorias do desenvolvimento humano. Concepções de 
ensino e aprendizagem. Deficiência física e intelectual: desafios para a atuação do psicólogo. Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03). Teorias e técnicas 
psicoterápicas. Ética Profissional. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Fundamentos históricos e epistemológicos da Terapia Ocupacional: 
modelos teóricos, análise de atividades, processos e recursos terapêuticos em Terapia Ocupacional. 
Abordagem individual e grupal. Saúde Pública - Política Pública de Saúde: o SUS, princípios, legislação, 
organização de políticas públicas. Exclusão e inclusão social de pessoas portadoras de deficiência e 
transtornos mentais: conceitos, processos, estratégias socioassistenciais e ações da Terapia Ocupacional. 
Reabilitação Psicossocial: conceitos, estratégias e articulação com a Terapia Ocupacional. Abordagens 
socioterápicas e psicodinâmica. Terapia Ocupacional e atenção à família. Terapia Ocupacional e 
assistência domiciliar. Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental e psiquiatria. Terapia Ocupacional na 
equipe multi e interdisciplinar em saúde. Terapia Ocupacional na assistência ao bebê de alto risco e a 
crianças que apresentam alterações no desenvolvimento neuro-psicomotor. Terapia Ocupacional nas 
áreas de neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Fundamentos da Terapia Ocupacional aplicados 
à saúde do trabalhador. Terapia Ocupacional em geriatria e gerontologia. Ética Profissional. 

EDUCADOR FÍSICO: Anatomia: ossos, articulações e músculos. Terminologia dos movimentos Corporais. 
Treinamento Cardiopulmonar: sistema aeróbico e sistema anaeróbico. Treinamento de Resistência. 
Treinamento de Força. Treinamento de Flexibilidade. Composição Corporal. Avaliação Antropométrica. 
Aquecimento Neuromuscular. Alongamento Muscular. Conhecimento sobre Aptidão Física. Prescrição de 
Exercícios Físicos para Grupos Especiais: idosos, obesos, hipertensos, diabéticos, gestantes e pessoas 
portadoras de deficiências físicas e mentais. Fatores que Influenciam no Condicionamento Físico: fumo, 
álcool e outras drogas. Influência das Atividades Físicas e Recreativas na Melhoria da Qualidade de Vida. 
Meio Ambiente. Ética e Legislação profissional. 

QUÍMICO: Matéria e energia; substâncias; misturas; mudanças de estado. Unidades métricas. Algarismos 
significativos; precisão exatidão. Equações químicas: balanceamento e uso na representação de reações 
químicas; massa atômica, mol e massa molar; leis ponderais e volumétricas; composição estequiométrica. 
Funções inorgânicas e nomenclatura: propriedades gerais de ácidos, bases, sais e óxidos: definições do 
Arrhenius, Bronsted-Lowrv e Lewis; indicadores ácido/base. Soluções e solubilidade: concentrações de 
soluções; mecanismos de dissoluções; propriedades coligativas; eletrólitos; força de ácidos e bases em 
solução aquosa; constante de acidez; pH; solução tampão. Reações exotérmicas e endotérmicas; variação 
de entalpia; cálculos. Equilíbrio químico; principio de Le Chatelier; velocidade de reação química; efeitos 
externos sobre o equilíbrio; constante de equilíbrio: equilíbrio de solubilidade. Eletrólise e soluções 
eletrotílicas; células eletroquímicas: oxidação e redução; semi-equações; potencial de redução; equações e 
semi-equações. Eletrólise: aplicações leis e cálculos. Reações de neutralização, de precipitação, de 
complexação, de oxi-redução. Funções orgânicas. Noções de microbiologia. Volumetria de neutralização. 
Determinações de dureza da água; DBO; DQO; OD. Introdução aos métodos espectrométricos de emissão 
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e absorção atômica e molecular. Resolução CONAMA nº357/2005. Portaria MS nº. 518/2004. Ética 
Profissional. 

PROCURADOR MUNICIPAL: Direito Constitucional: 1. Constituição: fontes, conceito, objeto, 
classificações e estrutura. 1.1. Supremacia da Constituição. 1.2. Vigência e eficácia das normas 
constitucionais. 2. Direito Constitucional positivo. 2.1. Princípios Constitucionais explícitos e implícitos. 
2.2. Federação. 2.3. Tripartição dos poderes. 3. Direitos e garantias fundamentais. 3.1. Direitos 
individuais. 3.2. Direitos sociais. 3.3. Direitos políticos. 4. Organização do Estado. 4.1. União. 4.2 Estados e 
DF. 4.3. Municípios. 5. Administração Pública. 5.1. Princípios Constitucionais da Administração Pública. 
5.2. Servidores Públicos Civis. 6. Organização dos Poderes. 6.1. Função legislativa, executiva e judiciária. 
6.2. Processo legislativo. 7. Controle de Constitucionalidade. 7.1. Controle de Constitucionalidade de Leis 
municipais. 8. Ordem Econômica e Financeira. 8.1. Atividades Econômicas. 8.2. Política Urbana. 9. 
Seguridade Social. 10. Educação e Cultura. 11. Meio Ambiente. 12. Família. Direito Administrativo: 1. 
Noções gerais de organização administrativa brasileira. 2. Administração Direta e Indireta. 2.1. 
Descentralização e Desconcentração. 3. Serviço público: noções gerais; formas e meios de prestação; 
concessão e permissão de serviços públicos; autorização; tarifas. 4. Licitações e Contratos 
Administrativos (Lei nº 8.666/93, Lei nº 10520/2002 e legislação posterior). 5. Bens públicos: noções 
gerais, espécies. 6. Poder de polícia: noção, características, formas e limites. Polícias sanitária, de trânsito, 
de costumes e diversões públicas. Controle ambiental. 7. Limitações administrativas ao direito de 
propriedade. 7.1. Direitos de vizinhança. 7.2 Servidão administrativa. 7.3. Proteção ao patrimônio 
histórico, artístico e cultural. 8. Gestão financeira e orçamentária. 8.1. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
nº 101/00). 9. Responsabilidade civil do Estado: noções gerais, caso fortuito e força maior, fato do 
príncipe. 10. Servidor Público civil. 10.1. cargos, empregos e funções públicas. 10.2. Concurso Público. 
10.3. Regime celetista e estatutário. 10.4. Acumulação de cargos. 10.5. Contratação temporária. 10.6. Proc. 
Administrativo Disciplinar: noções gerais. 11. Enriquecimento ilícito. Atos de improbidade 
administrativa. Lei nº 8429/92. 12. Estatuto da Cidade (Lei nº 10257/01). 12.1. Diretrizes gerais da 
política urbana. 12.2. Da gestão democrática da cidade. Direito Tributário: 1. Sistema constitucional 
tributário. 1.1. Princípios. 2. Fontes do direito tributário. 3. Obrigação tributária. 3.1. Fato Gerador ou 
hipótese de incidência. 3.2. Sujeitos ativo e passivo. 3.3. Obrigações acessórias. 4. Limitações 
constitucionais ao poder de tributar. 4.1. Imunidade e isenção. 5. Impostos Municipais: IPTU, ITBI, ISS. 6. 
Taxa de iluminação Pública (inconstitucionalidade). 6.1. Contribuição de iluminação pública. Direito 
Processual Civil: 1. Direito Processual Civil. 1.1 Princípios informativos. 2. Atos processuais. 2.1. Forma. 
2.2. Tempo. 2.3. Lugar. 2.4. Prazo. 3. Formação, suspensão e extinção do processo. 3.1. Pressupostos 
processuais. 3.2. Condições da ação. 4. Processo e procedimento. 4.1. Procedimento ordinário. 4.2. 
Procedimento sumário. 4.3. Antecipação de tutela. 5. Recursos. 5.1. Agravo de instrumento e agravo 
retido. 5.2. Apelação. 6. Ações em espécie: Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública. 7. 
Liminares contra o poder público. 6.1. Prerrogativas da Fazenda Pública em Juízo. Direito do Trabalho: 1. 
Fontes do direito do trabalho. 1.2. Princípios peculiares do direito do trabalho. 2. Sujeitos da relação de 
emprego. 2.1. Empregado. 2.2. Empregador. 3. Administração pública como empregadora. 3.1. 
Solidariedade no direito do trabalho. 4. Elementos do contrato de trabalho. 5. Espécies de contrato de 
trabalho. 6. Remuneração. 6.1. Conceito. 6.2. Distinção entre remuneração e salário. 6.3. Caracteres do 
salário. 6.4. Salário e indenização. 6.5. Adicionais. 6.6. O princípio da igualdade de salário. 7. Rescisão do 
contrato de trabalho. Código de Ética profissional.  
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ANEXO V 

 

Modelo Padrão da Apresentação de Laudo Médico Para Portadores de Necessidades Especiais 

 

REQUERIMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  

CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2012 

Município: POÇÃO DE PEDRAS- MA 

Nome do Candidato: 

N.º da inscrição: 

Cargo: 

Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, pelo qual apresento 
LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): Tipo de necessidade especial de 
que é portador: 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID 

 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: 

Nº do CRM do Médico:__________________ 

(OBS: Não serão considerados como necessidades especiais 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. 

 

POÇÃO DE PEDRAS - MA,________ de ____________________ de 2012 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO VI  
 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL 
 

• Marcar com “x” no quadrículo, caso necessite de prova especial ou não, em caso positivo, discriminar o 
tipo de prova necessária. 

[     ] NÃO necessita de prova especial e/ou tratamento especial. 

[   ] SIM, necessita de prova e/ou tratamento especial. (no quadro a seguir, selecionar o tipo de prova 
e/ou tratamento especial necessário(s). 

1. Necessidades Físicas 
2. Necessidades visuais (cego ou pessoa com 

baixa visão) 

(  ) Sala para Amamentação (candidata que tiver 
necessidade de amamentar seu bebê). 

(    ) Sala Térrea (dificuldade de locomoção). 

( ) Sala Individual (candidato(a) com doença 
contagiosa/outras). 

(   ) Maca. 

(   ) Mesa para Cadeira de Rodas. 

(   ) Apoio para perna. 

1.1.  Mesa e cadeira separadas. 

(   ) Gravidez de Risco. 

(   ) Obesidade. 

(   ) Limitações Físicas. 

1.2.  Auxílio para preenchimento 

(dificuldade/ impossibilidade de 

escrever). 

(   ) Da folha de respostas da prova objetiva. 
1.3.  Auxílio para leitura (ledor) 

(   ) Dislexia 
(   ) Tetraplegia 

(   ) Auxílio na leitura da prova (fiscal ledor). 

(   ) Prova em Braille ou ledor. 

(   ) Prova ampliada (Fonte entre 14 e 16). 

(   ) Prova super ampliada (Fonte 28). 

3. Necessidades auditivas (Perda total ou parcial 

da audição). 

(   ) Intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de 
Sinais). 
(   ) Leitura labial. 

4. Outros: (Discriminar) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

POÇÃO DE PEDRAS - MA, ___ de ____________ de 2012 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do candidato(a) 

 

 

 


