
 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NIVEL 

ELEMENTAR,  NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR. 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES  Nº. 01/2013. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITARANTIM, BAHIA, E A COMISSÃO ESPECIAL DE 

CONCURSO PÚBLICO, nomeada pelo Decreto Municipal nº 135, de 10 de setembro de 2013, 

com fulcro no Art. 37 e seus incisos da Constituição Federal do Brasil,  e em conformidade com 

as Leis Municipais Nºs 020/2005, 053/2010, 115,  fazem saber que A ALPHA 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, em cumprimento ao contrato celebrado com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM, ESTADO DA BAHIA, torna pública a realização 

de concurso público para provimento de vagas do quadro de carreira da Administração 

Municipal, subordinado ao Regime Jurídico Estatutário, mediante condições estabelecidas 

neste Edital. 

 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O concurso será regido por este edital, executado pela ALPHA – Empreendimentos e 
serviços Ltda. e realizado na cidade de Itarantim. 

1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá exames de habilidade e 
conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e 
classificatório e Provas de Títulos para os candidatos que obtiveram média referida no item 
9.3 para sua classificação, ao cargo de Professor. 

1.3  No caso de ampliação da quantidade de vagas ou substituição das que vierem a vagar, 
poderão ser convocados na ordem de classificação os candidatos remanescentes da lista de 
classificados, que será considerada como cadastro reserva, no período de validade do 
concurso. 

 
2 DOS CARGOS 

 

2.1   A relação de Cargos,  bem como a escolaridade exigida para os mesmos, o 

vencimento , carga-horária e valor de inscrição são constantes no ANEXO  I do presente 

Edital. 

 

3 DAS VAGAS 

3.1  As vagas serão distribuídas de acordo com a necessidade da Prefeitura, observando-se a 

reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência, em conformidade com o 

disposto no subitem 4.1 deste edital. 

3.2        Ao se inscrever o candidato deverá escolher o cargo e a vaga para onde irá concorrer,  em 

conformidade com o quadro de vagas Anexo I deste Edital, ficando ciente de que caso seja 
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aprovado deverá residir na localidade e/ou se deslocar para o trabalho sem nenhum custo 

para o Município. 

3.3.        Os candidatos, de cujo os Cargos possuem a opção de localidade, deverão optar, no 

momento da inscrição, entre as vagas para a sede ou Distrito, ficando desde já cientes de 

que caso seja  aprovado e classificado, vindo a ser nomeado e empossado,  ficará vinculado 

no exercício do cargo para a localidade a qual optou  e não haverá direito a quaisquer 

gratificações ou ajudas de custo para o cumprimento do dever. 

   4 - DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

4.1 Às pessoas com necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever no 
presente Concurso Público, para o cargo com atribuições compatíveis à sua situação, 
sendo-lhe reservado 5% (cinco por cento) das vagas de cada cargo oferecido neste 
Concurso Público. Em caso de fracionamento do percentual apurado, o número de 
vagas, será arredondado para o número maior. 
4.2  O percentual de vagas às pessoas com necessidades especiais será sempre 
arredondado quando resultar de um número decimal, sendo que, se este número 
decimal for igual ou superior a 0,3 (três décimos), haverá a aproximação para a casa 
subsequente, ou seja, 1,0 (uma) vaga. 
4.3  Às pessoas com necessidades especiais, que pretenderem fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas no Inciso VIII do Art. 37 da Constituição 
Federal e Decreto 3.298 de 20/12/99, é assegurado o direito de inscrição no 
presente Concurso Público desde que a necessidade especial seja compatível 
com as atribuições objeto do cargo em provimento. 
4.4  Para fins de identificação de cada tipo de necessidade especial, adotar-se-á a 
definição contida no art. 4º do Decreto Federal n. 3.298, de 1999, que regulamentou a 
Lei n. 7.853, de 1989, com as alterações advindas do Decreto Federal n. 5.296, de 2 
de dezembro de 2004.conforme as definições a seguir: 
a)  Portador necessidade especial física: alteração completa ou parcial de um 
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 
ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que 
não produzam dificuldades para o desempenho das funções; 
b)  Portador de necessidade especial auditiva: perda bilateral, parcial ou total, 
de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 
500HZ, 1.000HZ, 2.000HZ e 3.000HZ; 
c)  Portador de necessidade especial visual: cegueira, na qual a acuidade 
visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a 
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60º, ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
condições 
anteriores; 
d)  Portador de necessidade especial mental: funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
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limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recursos da 
comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho; 
e)  Portador de necessidade especial múltipla: associação de duas ou mais 
necessidades especiais. 
4.5  No ato da inscrição, a pessoa com necessidades especiais deverá declarar, 
no Requerimento de Inscrição, essa condição e a necessidade especial, entregando 
Laudo Médico original, mediante recibo emitido em duas vias, expedido no prazo de 
até 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou 
nível da necessidade especial, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da 
necessidade especial. Este Laudo será retido e ficará anexado ao Requerimento de 
Inscrição. 
4.6  Caso a pessoa com necessidade especial não anexe o Laudo Médico, não 
será considerado como necessidade especial apto para concorrer às vagas 
reservadas, mesmo que tenha feito tal opção no momento da inscrição. 
4.7  A pessoa com necessidade especial que se inscrever para o referido 
Concurso Público, deverão apresentar no ato da inscrição Laudo Médico exigido 
no item 4.6 deste Edital.  
4.8  Será eliminado da lista das pessoas com necessidades especiais o candidato 
cuja a necessidade especial especificada no Requerimento de Inscrição não se 
constate. 
4.9  A pessoa com necessidades especiais que, no ato da inscrição, não declarar 
esta condição conforme as determinações previstas neste Edital terá sua inscrição 
prejudicada, sendo-lhe assegurado a ampla defesa e o contraditório. 
4.10  Caso necessite de condições especiais para se submeter às Provas e demais 
exames previstos neste Edital, a pessoa com necessidades especiais deverá solicitá-
las por escrito no ato da inscrição, justificando os motivos de sua solicitação. 
4.11  As pessoas com necessidades especiais visuais poderão optar por prestar 
provas mediante ajuda de um leiturista da empresa realizadora do concurso ou através 
da utilização de provas ampliadas, solicitadas conforme item 4.11. 
4.12  As pessoas com necessidades especiais, resguardadas as condições especiais 
previstas no Decreto 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e 
critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima 
exigida para os demais candidatos. 
4.13  A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo 
na primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive das pessoas com 
necessidades especiais, e na segunda, somente a pontuação destes últimos. 
4.14  O candidato que no ato da inscrição se declarou com necessidade especial, se 
aprovado no Concurso Público, terá seu nome publicado na lista geral dos aprovados 
e em lista à parte. 
4.15  Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com 
necessidades especiais, estas serão preenchidas por candidatos não com 
necessidade especial, com estrita observância da ordem classificatória. 
4.16  O candidato classificado no Concurso Público será submetido a exames 
médicos e complementares, para avaliar a sua condição física e mental. 
4.17  A junta médico-pericial municipal terá decisão terminativa quanto à 
compatibilidade da necessidade especial do candidato com as atribuições do cargo, 
devendo seu parecer ser fundamentado. 
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4.18  O candidato que, após avaliação médica, não for considerado deficiente nos 
termos da legislação vigente, permanecerá somente na lista geral de classificação do 
cargo para o qual se inscreveu. 
4.19  Após o provimento das vagas contidas no Edital para as pessoas com 
necessidades especiais será observado o mesmo percentual em caso de surgimento 
de novas vagas no decorrer do prazo de validade do concurso. 
4.20  Os casos omissos neste Edital em relação às pessoas com necessidades 
especiais obedecerão ao disposto no Decreto Federal 3298/99 e Decreto Federal 
5296/04. 

 
5  DOS REQUISITOS BASICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
 

5.1 Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da 
Constituição Federal. 
5.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 
5.2 Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 
5.3 Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse. 
5.4 Gozar de boa saúde, condição que será comprovada quando do processo de 

admissão através de atestado médico (médico do trabalho ou clínico geral), 
confirmando a capacidade física e mental para o exercício do cargo, expedido no 
máximo 30 (trinta) dias; 

5.5 Não ter antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos 
civis e políticos, a ser comprovado no ato de admissão através de certidão de 
antecedentes criminais, dos últimos 5 (cinco) anos, a ser expedido pelo Fórum da 
Comarca de Itarantim; 

5.6 Os candidatos aprovados, quando convocados para posse e exercício do cargo, 
deverão apresentar cópia dos documentos arrolados, acompanhados dos 
originais, e outros vinculados às exigências admissionais da Administração 
Municipal. 

 a) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
b) Cédula de Identidade -RG; 
c) Título de eleitor; 
d) Declaração de bens e valores ou declaração de imposto de renda do último 
exercício; 
e) Registro de Casamento ou Nascimento atualizada; 
f) Registro de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos; 
g) Comprovante de quitação com o serviço militar para os candidatos homens; 
h) Comprovante de quitação eleitoral da última eleição; 
i) Comprovante de residência; 
j) Nº PIS/PASEP e Carteira de Trabalho; 
l) Comprovante da formação profissional (diploma) exigida para o exercício da 
profissão incluindo documentação comprobatória de registro no órgão fiscalizador, 
quando exigido. 
m) 02 Fotos 3X4 recentes 
n) Declaração de não possuir acúmulo de cargo, exceto aqueles previstos na Lei. 
o) Requerimento padrão de inscrição, fornecido pela Administração Pública Municipal. 
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5  DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PUBLICO E DAS PROVAS 

 

6.1  As inscrições serão realizadas na Praça João Alves Feitosa, n 272, Centro – 

Itarantim- BA, Sede da Prefeitura Municipal.  

5.6 PERÍODO – 23 de setembro a 04  de outubro de 2013. 
 
5.7  HORARIO – Das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:30h 
 

5.8 PROVAS OBJETIVAS – 10 de Novembro de 2013, às 8:00 horas, com duração de 
03 (três) horas corridas, em locais que serão previamente determinados e comunicados aos 
inscritos, mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Município de Itarantim –  – ate o 
dia 31 de Outubro de 2013, e mediante afixação do mesmo aviso no mural de publicações 
do Paço Municipal e divulgação Site www.alphaconcursos.com.br. 

 

6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO 
 

7.1 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá: 
 
a)  Pagar a taxa de inscrição; 
b)        Preencher o formulário fornecido no local da inscrição 
c)  Apresentar cópia do documento de identidade, CPF e comprovante de 
residência,  a qual será retida. Será obrigatória a apresentação de um dos seguintes 
documentos de identidade original, nos dias e locais de realização das provas, bem 
como do comprovante da respectiva inscrição: Carteira de Motorista com foto, Carteira 
funcional com foto ou  Carteira de Trabalho; 
d)  O formulário de inscrição deverá ser preenchido no local de inscrição, onde 
será emitido o comprovante de inscrição. 
 

 7.1.2 A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, as provas e/ou a 

contratação temporária do candidato, desde que verificada qualquer falsidade nas 

declarações e/ ou quaisquer irregularidades nas provas ou nos documentos 

apresentados. 

a) É vedada a inscrição condicional ou extemporânea. 
7.1.3 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-
se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura do cargo. 
7.1.4 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em 
hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência do 
Município de Itarantim. 
7.1.5 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado nos locais de realização das provas. 
7.1.6 Não serão aceitas inscrições via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
7.1.7 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 

http://www.alphaconcursos.com.br/
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7.1.8 O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de qualquer tipo de 
condição especial para realização das provas deverá solicitá-la, por escrito, no ato de 
inscrição, indicando claramente no formulário de inscrição quais os recursos especiais 
necessários. 
7.1.9 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. A candidata que não levar 
acompanhante não realizará a prova. 
7.1.10 A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de 
viabilidade e razoabilidade. 
7.1.11 A não solicitação de condições especiais no ato de inscrição implica a sua não 
concessão no dia de realização das provas. 
7.1.12 O candidato deverá efetuar uma única inscrição por cargo. Em caso de mais de 
uma inscrição, será considerada a de data mais recente. 
7.1.13 Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de alteração de opção de 
cargo. 
7.1.14 O candidato será classificado no cargo de sua escolha  seguindo 
rigorosamente a ordem de classificação geral por cargo. 
7.1.15 As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a ALPHA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS do direito de excluir do Concurso Público aquele que não 
preencher o formulário de forma completa, correta e legível e/ou que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos. 
7.1.16 O candidato deverá declarar, no formulário de inscrição que tem ciência e 
aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos 
requisitos exigidos para o cargo por ocasião da contratação. 
7.1.17 A comprovação de cursos exigida nos requisitos de alguns cargos, deverá ser 
comprovada no ato convocatório, através de Certificado expressa pelo órgão 
afirmando que o candidato já concluiu curso. 
7.1.18 A não comprovação pelo candidato da exigência do item 6.5.17, implicará na 
imediata desclassificação do candidato e será imediatamente convocado o candidato 
subsequente. 
7.1.19 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem 
rigorosamente ao estabelecido neste edital. 
7.1.20 Para que seja efetivada a inscrição o candidato deverá efetuar o deposito 
equivalente ao cargo escolhido de acordo ao ANEXO I deste Edital, no Banco do 
Brasil agencia 5778-9 conta corrente 6230-8, ou no Banco Bradesco Agencia 
270-4 Conta Corrente 69.850-4, (o deposito deverá ser feito diretamente no caixa, ou 
através de transferência bancaria, não sendo aceito depósitos em terminais de auto-
atendimento) e levar ate o local disposto no item 6.1 deste, acompanhado de CPF, RG 
e comprovante de residência afim de que seja validada a inscrição pelo Técnico 
responsável.  
 

7.2 DAS INSCRIÇÕES POR PROCURAÇÃO 
 

7.2.1  Será admitida a inscrição por terceiros, de acordo com os procedimentos descritos 
no Edital 001/2013, mediante a apresentação de procuração simples, onde o procurador 
deverá levar a copia da sua identidade.  
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7.2.2  O procurador devera estar munido da copia do RG, CPF, COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA, do candidato. 
7.2.3  O comprovante de inscrição será entregue ao procurador, depois de efetuada a 
inscrição. 
7.2.4  O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas pelo seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais 
erros de seu representante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.   

 
 
8 DO EXAME DE HABILIDADES E CONHECIMENTOS (PROVAS OBJETIVAS) 

 

8.1  Serão aplicadas provas objetivas de caráter eliminatório, abrangendo os objetos de 

avaliação (habilidades e conhecimentos). 

8.2  As provas objetivas para todos os cargos serão realizadas no dia  10 de novembro 

de 2013, no turno matutino e terão a duração de 3 horas.  

8.3        O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das 
provas com antecedência, onde serão abertos os portões as 07h30min e serão 
fechadas impreterivelmente as 8h00min para dar início, munido de caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, de comprovante de inscrição e documento de 
identificação original com foto. 

8.4   Não será permitido o ingresso de candidatos no local de realização das provas após o 

horário fixado para o seu inicio. 

8.5        Não haverá segunda chamada para realização das provas. O não-
comparecimento para realização das provas implicará a eliminação automática do 
candidato. 
8.6        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 ser 
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 
no máximo, trinta dias. 
8.7        Não serão aceitos como documentos de identidade certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou 
danificados. 
8.8       Não será aceita copia de documento de identidade, ainda que autenticada. 
8.9        Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar 
documento de identidade original, será automaticamente excluído do concurso publico. 
8.10  No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ ou 
permanecer no local do exame com armas ou aparelhos eletrônicos (bip,telefone celular, 
relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, receptor , gravador etc.). Caso o 
candidato utilize algum destes itens, na presente instrução implicará a eliminação do 
candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 
8.11 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando 
folha de rascunho, que é de preenchimento facultativo, decorrido 30 (trinta) minutos do inicio 
da prova. 
8.12  Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso 
publico o candidato que, durante a realização das provas: 
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a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para sua realização, 
b) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas, 
c) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, as autoridades presentes ou os candidatos, 
d) Utilizar-se de qualquer objeto proibido ou que se comunicar com outro candidato, 
e) Recusar-se a entregar o material das provas ao término destinado para a sua 
realização. 
f)  Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal. 
g) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de resposta, 
h) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou na folha de respostas, 
i)  Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido. 
8.13  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em virtude do afastamento de candidato da sala de provas. 
8.14  No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro 
da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao conteúdo das provas. 

 

9  DAS PROVAS OBJETIVAS  
 

9.1 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e, para todos os cargos 
será constituída de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha distribuídas por disciplinas. 

9.1.1Cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta. 
 
9.2      Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta que 
não poderá ser rasurado, amassado ou manchado. 

9.3      O candidato deverá seguir atentamente as recomendações contidas em seu Cartão-
Resposta. 

9.4     O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada item, um, e somente um, 
dos cinco campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes 
de marcação indevidas, resultando nula a questão.  

9.5    O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de 
respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento 
da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder 
em conformidade com as instruções específicas contidas na folha de respostas. Em 
hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  

9.6     Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do 
preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as 
que estiverem em desacordo com a folha de respostas tais como: marcação de dois ou mais 
campos referentes a um mesmo item, ausência de marcação nos campos referentes a um 
mesmo item, marcação rasurada ou emendada e/ou campo de marcação não preenchido 
integralmente.  

10  DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

 10.1  O resultado das provas será apurado pela atribuição de notas. 
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 10.2  Na avaliação da prova objetiva ,será utilizado o escore padronizado com média igual 
a 50%. Esta padronização da nota da prova tem por finalidade avaliar o desempenho do 
candidato em relação aos demais, permitindo que a posição relativa de cada candidato 
reflita sua classificação na prova. Será observado: 

10.2.1  O total de acertos de cada candidato. 

10.3  Será considerado habilitado, o candidato que obtiver na prova objetiva, média igual 
ou superior a 50% (cinqüenta por cento) do total das questões. 

10.4  Na classificação final, entre os candidatos com igual número de pontos, serão fatores 
de preferência, na ordem de citação, os seguintes: 

10.4.1  Ter idade igual ou superior a 60 (sessenta ) anos, na forma do disposto no parágrafro 
único do art.27 da Lei Federal n.10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso. 

10.4.2  Ter maior idade, assim considerando dia, mês e ano de nascimento; 

10.4.3  Ter a maior pontuação na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos; ou Prova 
Objetiva de Conhecimentos Gerais/atualidades; 

10.4.4   Ter maior pontuação na Prova Objetiva de Língua Portuguesa; 

 

11  DOS TÍTULOS 

 11.1 O resultado das provas será apurado pela atribuição de notas e pela prova 

de título aos candidatos ao cargo de Professor que será especificado a seguir: 

11.1.2 Ao número de pontos obtidos pelo candidato na prova, serão somados os 

números de pontos referentes aos títulos para a classificação final.  

11.1.3 O número de pontos obtidos só será computado para os candidatos que 

obtiverem  média exigida para aprovação da prova objetiva. 

11.2 Para os Candidatos aos cargos oferecidos neste certame a que se refere o 

item 11.1.3 que aprovados na prova objetiva, além dos Títulos referidos no item 

11.1.2, serão computados os títulos referentes à qualificação profissional conforme 

segue: 

11.2.1 A prova de Títulos terá caráter classificatório e consistirá na valorização de 

certificados ou diplomas de cursos de especialização e qualificação profissional, 

inclusive os de pós-graduação. (Somente serão aceitos Diplomas ou Certificados e 

não serão aceitos atestados, declarações, históricos escolares ou outros). 

11.3 A Prova de Títulos será avaliada na escala de 0 (zero) ao máximo de 4,0 

(quatro) pontos sendo computados da seguinte forma: 
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TÍTULOS 

 

Espécie Quantidade de 

Títulos 

(Máximo) 

Valor Unitário 

(Pontos) 

Valor Máximo 

(Pontos) 

Diploma ou Certificado de 

Curso de Pós-Graduação 

em nível de mestrado. 

 

1 

 

 

2,0 

 

2,0 

Certificado de Curso de 

Pós-Graduação em nível 

deespecialização,atualizaç

ão, aperfeiçoamento, 

extensão ou outro, com 

carga horária mínima de 

360 horas. 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

Certificado de curso de 

atualização profissional 

com carga horária mínima 

de 80 a 359 horas 

 

 

2 

 

0,5 

 

1,0 

Certificado de curso de 

atualização profissional 

com carga horária mínima 

de 40 horas. 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

11.4 Os referidos Títulos só serão computados se entregues no ato da inscrição ou 

postados via SEDEX conforme item 11.6. 

   

  Os títulos deverão estar relacionados com a área de formação do 
candidato e a área de atuação do cargo para o qual se inscreveu. 
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  As cópias dos comprovantes dos títulos deverão ser autenticadas 
pelo técnico da Empresa no ato da inscrição. (Não serão aceitos documentos 
originais). 

   Quando, em algum Certificado ou Diploma, apresentado para a 
Prova de Títulos, o nome do candidato for diferente do que consta no Formulário 
de Inscrição (preenchido pelo candidato no ato da sua inscrição), deverá ser 
anexado comprovante de alteração de nome, sob pena do mesmo não ser 
considerado. Esse documento não deverá ser listado na Relação de Títulos, mas 
apenas assinalado no local indicado nessa Relação e colocado no envelope junto 
com os demais documentos encaminhados ou entregues no Protocolo da ALPHA. 

  Não serão considerados os títulos apresentados fora do prazo, ou de 
forma diferente à estabelecida neste Edital ou que não alcancem a carga horária 
mínima expressa na tabela constante do item 10.3. 

  Na fase de recursos referentes aos resultados da Prova de Títulos, 
somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer ou para 
complementar documentos já apresentados e para sanar dúvidas levantadas pela 
Banca Avaliadora. 

  Comprovadas, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na 
obtenção dos títulos, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, 
comprovada a culpa dele, será excluído do Concurso Público.  

  
11.5   O dia    04 de outubro de 2013 será o último dia para postagem dos Títulos pelos 
candidatos inscritos no cargo de  Professor e Coordenador Pedagógico. 

11.6   O  envio deverá ser feito  pelos Correios, por meio de Sedex com A.R, para o seguinte 

endereço: Rua Washington Luís, 346 – Bairro Sumaré – Vitória da Conquista , Ba. CEP: 

45.000-735. (Deverá constar nos documentos enviados pelos Correios Xerox da ficha 

de inscrição). 

12   DOS RECURSOS 

12.1  É admitido recurso quanto: 

a)  Ao indeferimento de inscrição; 

b)  À formulação das questões e respectivos quesitos e gabaritos das mesmas; 

c)  À opção considerada como certa nas provas objetivas; 

d)  Aos resultados parciais e finais do Concurso Público. 

12.2  Quaisquer recursos ou impugnações relativas ao presente edital, bem como a atos e 
resultados referentes ao Concurso Público de que trata, deverão ser interpostos até 24 
(vinte e quatro) horas, iniciando-se este no dia seguinte ao da divulgação por edital e pelo 
site da Empresa, de cada evento, e sua respectiva publicação no Diário Oficial do Município, 
nos termos do item 6.4 deste Edital. 

12.3  Somente serão admitidos um único recurso por candidato; 

12.4  Somente serão apreciados os recursos interpostos tempestivamente e com indicação do 
nome do candidato,numero de inscrição, nome do cargo a que concorre e fase do Concurso 
Público da qual pretende recorrer. 



 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM 

ESTADO DA BAHIA 

Gabinete do Prefeito 

 
12.5  O(s) ponto(s) da(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será (ão) atribuído(s) a todos os 

candidatos presentes a realização das provas. 

12.6  Na ocorrência do dispositivo no item 11.5, poderá haver, eventualmente, alteração da 
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, poderá ocorrer a 
desclassificação inicial obtida para uma classificação do candidato que não obtiver a nota 
mínima exigida. 

12.7 Os recursos deverão ser encaminhados no prazo legal, para o escritório da ALPHA via 
SEDEX pelo endereço: Rua Washington Luís, 346 – Bairro Sumaré – Vitória da Conquista, 
Ba. CEP: 45.000-735, dentro dos seus respectivos prazos ou enviado para o e-mail: 
alphaconcursos@yahoo.com.br . 

12.8 Caberá à Comissão Especial de Concurso Público, o julgamento de todos os recursos 
inerentes a primeira fase num prazo mínimo de setenta e duas (72) horas que, em sendo 
deferidos, serão comunicados aos interessados, em não sendo feita tal comunicação, ficam 
de já, todos os candidatos recorrentes cientes de que o recurso foi INDEFERIDO.  

 

13    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1  A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e 
condições do concurso, estabelecidas no presente edital e demais legislações vigentes 
pertinentes a concursos públicos. 

13.2  Das decisões da comissão examinadora do concurso caberão recursos fundamentados a 
ALPHA, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,  contados a partir da divulgação oficial 
dos resultados. 

13.3  As provas serão entregues nos locais da realização das mesmas, pelos fiscais de sala até o 
prazo estipulado para a sua realização. 

13.4  Decorrida 30 (trinta) minutos do inicio da prova os candidatos deverão devolver apenas os 
cartões de respostas. 

13.5  A validade do presente concurso será de dois anos contados  da data de homologação do 
concurso, podendo, inclusive, haver prorrogação por mais dois anos, a critério do Prefeito 
Municipal. 

13.6  A convocação para admissão dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem de 
classificação, e será feita dentro do prazo de validade do certame. 

13.7  Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exames 
médicos onde comprove boa condição de saúde física e mental e apresentação de 
documentos legais que lhe forem exigidos. 

13.8  Apesar das vagas existentes para cargos públicos, os aprovados serão chamados conforme 
as necessidades locais. 

13.9  A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidades  em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do concurso  . 

mailto:alphaconcursos@yahoo.com.br
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13.10  Serão publicados apenas os resultados dos candidatos aproados e classificados no 

concurso. 

13.11  Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora do concurso, constituída, 
através do Decreto Municipal. 

13.12  A fiscalização e o acompanhamento do Concurso Público caberá à Comissão Especial de 
Concurso Público, nomeada pelo Chefe do Poder Executivo, através de ato administrativo. 

13.13   A Comissão Especial de Concurso deverá supervisionar todas as etapas do certame até a 
homologação do resultado final. 

 13.14   A fim de manter a necessária coordenação, o Prefeito Município de Itarantim indicará 
quantas pessoas forem necessárias, para acompanhar a realização do concurso, às quais 
incumbirão fiscalizar a aplicação das provas e apuração do resultado por processo 
eletrônico de leitora ótica junto à empresa realizadora do Concurso Público, tomando as 
medidas necessárias à manutenção do sigilo. 

13.15  Compete ao Prefeito Município de Itarantim, a homologação do resultado do Concurso, à vista 
do relatório apresentado pela Comissão Realizadora de Concurso, 05 (cinco) dias após o 
resultado final do certame. 

13.16 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, com supressões ou acréscimos, 
imprescindíveis à sua plena elucidação, há ocorrer mediante prévio Comunicado Público 
que será publicado no Diário Oficial do Município e no  endereços eletrônicos: 
www.alphaconcursos.com.br, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Itarantim. 

13.17  A Alpha Prestação de Serviços e Empreendimentos Ltda, dará como concluída o seu 
trabalho com a divulgação do Resultado Final das provas Objetivas, sendo de total 
responsabilidade do Município os atos posteriores. 

13.18  O resultado final do concurso será homologado por ato do prefeito municipal, dando ciente 
imediato ao Tribunal de Contas dos Municípios, divulgado por lista de aprovados e 
classificação pela Prefeitura e pela internet, no endereço www.alphaconcursos.com.br 

Itarantim, Bahia, 19 de setembro de 2013. 

 

PAULO FERNANDES SOUTO 

Prefeito Municipal 

 

http://www.alphaconcursos.com.br/
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 ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 

 

CODIGO CARGOS ESCOLARIDAD

E 

VAGAS VENCIMENTO CAR

GA 

HOR

ÁRIA 

VALOR DA 

INSCRIÇÃO 

01 PROCURADOR 

JURÍDICO 

Superior 

Registro na 

OAB. 

02 3.500,00 20   R$ 100,00 

02 AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

Nível Médio 

Completo 

04 700,00 40 R$ 50,00 

03 AGENTE DE 

PORTARIA 

Alfabetizado 04 678,00 40 R$ 40,00 

04 AGENTE DE 

DESENVOLVIMENT

O URBANO E 

RURAL 

Médio 01 1.200,00 40 R$ 50,00 

05 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO - 

Nível 

Fundamental 

Completo 

04 Salário Mínimo 40 R$ 40,00 

06 AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 

Nível 

Fundamental 

Completo 

02 Salário mínimo 40 R$ 40,00 

07 AUXILIAR DE 

CLASSE 

Nível Médio 

Completo 

20 Salário mínimo 40 R$ 50,00 

08 AUXILIAR DE 

CLASSE DISTRITO 

Nível Médio 

Completo 

02 Salário Mínimo 40 R$ 50,00 

09 GESTOR 

MUNICIPAL DE 

CONVENIOS 

Nível  Superior 

Completo em 

Administração 

01 1.500,00 40 R$ 100,00 

10 AUXILIAR DE 

CRECHE 

Nível Médio 

Completo 

10 Salário Mínimo 40 R$ 50,00 
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11 AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 

Alfabetizado 15 Salário Mínimo 40 R$ 40,00 

12 ASSISTENTE 

SOCIAL 

Superior 

Completo/ 

registro órgão de 

classe 

03 2.500,00 30 R$ 100,00 

13 ENCARREGADO 

DE CONTRATOS 

Superior 

Completo em 

Administração/C

RA 

01 1.500,00 40 R$ 100,00 

14 CARPINTEIRO Alfabetizado 01 1.000,00 40 R$ 40,00 

15 COVEIRO Alfabetizado 01 Salário mínimo 40 R$ 40,00 

16 MONITOR CENTRO 

DIGITAL DA 

CIDADANIA CDC 

Nível Médio 

Completo 

05 700,00 40 R$ 50,00 

17 TECNICO DE 

HIGIENE BUCAL 

Curso técnico na 

Área 

01 850,00 40 R$ 50,00 

18 ENFERMEIRO Superior em 

enfermagem e 

registro 

conselho 

competente 

04 2.500,00 40 R$ 100,00 

19 FISIOTERAPEUTA Superior em 

Fisioterapia e 

registro 

conselho 

competente 

02 2.000,00 30 R$ 100,00 

20 FISCAL DE 

TRIBUTOS 

Nível Médio 02 800,00 40 R$ 50,00 

21 JARDINEIRO Alfabetizado 02 Salário Mínimo 40 R$ 40,00 

22 QUIMICO 

AMBIENTAL 

Superior em 

com experiência 

na aera 

ambiental 

01 2.000,00 40 R$ 100,00 
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23 AGENTE DE 

CONTROLE 

INTERNO 

Nível Médio 01 1.300,00 40 R$ 50,00 

24 FISCAL 

AMBIENTAL 

Nível médio com 

experiência na 

área ambiental 

02 800,00 40 R$ 50,00 

25 MERENDEIRA 

SEDE 

Alfabetizada 03 Salário mínimo 40 R$ 40,00 

26 MERENDEIRA 

DISTRITO 

Alfabetizada 02 Salário Mínimo 40 R$ 40,00 

27 MOTORISTA Fundamental 

Completo 

02 800,00 40 R$ 40,00 

28 ZELADORA Alfabetizado 05 Salário Mínimo 40 R$ 40,00 

29 OPERADOR DE 

MÁQUINA E 

EQUIPAMENTOS. 

Fundamental 

Completo 

01 1.200,00 40 R$ 40,00 

30 PEDREIRO Alfabetizado 03 1.000,00 40 R$ 40,00 

31 PROFESSOR 

NÍVEL 

FUNDAMENTAL I 

Nível Superior 

em Pedagogia 

com habilitação 

para series 

iniciais e/ou 

Normal Superior 

12 784,00 20 R$ 50,00 

32 PROFESSOR 

NIVEL 

FUNDAMENTAL 

DISTRITO 

Nível Superior 

em Pedagogia 

com habilitação 

para series 

iniciais e/ou 

Normal Superior 

02 784,00 20 R$ 50,00 

33 PROFESSOR 

NIVEL 

FUNDAMENTAL  Z. 

RURAL 

Nível Superior 

em Pedagogia 

com habilitação 

para series 

iniciais e/ou 

Normal Superior 

02 784,00 20 R$ 50,00 
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34 PROFESSOR DE 

MATEMATICA –

Ensino Fund 

Nível Superior 

na área  

01 784,00 20 R$ 50,00 

35 PROFESSOR DE 

HISTORIA –Ensino 

fund 

Nível Superior 

na área 

01 784,00 20 R$ 50,00 

36 PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO  

FISICA –Ensino 

fund 

Nível Superior 

na área 

02 784,00 20 R$ 50,00 

37 PROFESSOR DE 

INGLÊS – Ensino 

Fund 

Nível Superior 

na área 

02 784,00 20 R$ 50,00 

38 PSICOLOGA Superior em 

Psicologia e 

registro 

conselho 

competente 

03 2.500,00 40 R$ 50,00 

39 RECEPCIONISTA Nível Médio 

Completo 

03 750,00 40 R$ 50,00 

40 SECRETARIO 

ESCOLAR 

Nível Médio 

Completo 

04 Salário mínimo 40 R$ 50,00 

41 TÉCNICO DE 

PROJETOS 

ESPECIAIS DA 

EDUCAÇÃO 

Nivel Médio 

Completo 

01 1.200,00 40 R$ 50,00 

42 TÉCNICO EM 

SISTEMA 

EDUCACIONAL 

Nivel Médio 

Completo 

02 1.200,00 40 R$ 50,00 

43 TEC. DE 

ENFERMAGEM 

Curso 

Profissionalizant

e em Técnico 

em Enfermagem 

08 900,00 40 R$ 50,00 

44 TÉCNICO DE EM 

RADIOLOGIA 

Curso 

Profissionalizant

e em Técnico 

01 850,00 30 R$ 50,00 
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 em Radiologia 

45 AUXILIAR EM RAIO 

X 

Nível médio 01 700,00  R$ 50,00 

46 TÉCNICO DE 

INFORMÁTICA 

Curso 

Profissionalizant

e em Técnico 

em Informática 

01 1.100,00 40 R$ 50,00 

47 ANALISTA DE 

SISTEMA 

Curso Superior  

em 

Desenvolviment

o de software 

01 1.500,00 40 R$ 100,00 

48 VIGILANTE Ensino 

Fundamental 

Completo 

06 Salário mínimo 40 R$ 50,00 

49 GUARDA 

MUNICIPAL 

Ensino 

Fundamental 

completo 

03 800,00 40 R$ 40,00 

50 FARMACÊUTICO Superior e 

registro 

conselho 

competente 

01 2.000,00 40 R$ 100,00 

51 ODONTOLOGO Superior e 

registro 

conselho 

competente 

02 2.500,00 40 R$ 100,00 

52 NUTRICIONISTA Superior e 

registro 

conselho 

competente 

02 1.500,00 40 R$ 100,00 

53 AUXILIAR DE 

FARMACIA 

Nível Médio 

Completo 

01 700,00 40 R$ 50,00 

54 ENGENHEIRO 

CIVIL 

Superior e 

registro 

conselho 

competente 

01 2.000,00 40 R$ 100,00 
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55 ENGENHEIRO 

AGRIMENSOR 

Superior e 

registro 

conselho 

competente 

01 2.000,00 40 R$ 100,00 

56 PORTEIRO Alfabetizado 04 Salário Mínimo 40 R$ 40,00 

57 VIGILANTE-

DISTRITO 

Alfabetizado 01 Salário Mínimo 40 R$ 40,00 

58 PORTEIRO –

DISTRITO  

Alfabetizado 01 Salário Mínimo 40 R$ 40,00 

59 ENCANADOR Ensino 

Fundamental 

completo 

02 700,00 40 R$ 40,00 

60 ORIENTADOR 

SOCIAL 

Nível Médio 

Completo 

04 800,00 40 R$ 50,00 

 

Itarantim, Bahia, 19 de Setembro de 2013. 

 

PAULO FERNANDES SOUTO 

Prefeito Municipal 
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A N E X O    II 

CONTEÚDOS  PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL ELEMENTAR  
 
CARGOS:AGENTE DE PORTARIA, AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS,CARPINTEIRO,COVEIRO,JARDINEIRO,MERENDEIRA,ZELADORA, 
PEDREIRO, PORTEIRO, VIGILANTE, 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: conceito de cidadania, direitos e deveres de um 
cidadão, Estados, Divisão Regional do Brasil e suas características, tipos de 
orientação, poluição, transportes e meios de comunicação, impactos ambientais, 
atualidades. Conhecimentos básicos sobre História do Brasil e seus principais 
representantes políticos. 
 
MATEMÁTICA - (só elementar): 1 Conjuntos numéricos. 2 Números naturais, inteiros. 
3 Sistemas de numeração decimal. 4 As quatro operações fundamentais (adição 
subtração, multiplicação e divisão). 5 Situações problema envolvendo as quatro 
operações.  
 
PORTUGUÊS – Interpretação de texto, separação de silabas, ortografia – principais 

dificuldades ortográficas. Sinais de pontuação.Substantivo e Adjetivo. 

 

 

5ª A 8ª SÉRIES (FUNDAMENTAL COMPLETO)  
 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE BIBLIOTECA, MOTORISTA, 
VIGILANTE, GUARDA MUNICIPAL, ENCANADOR.OPERADOR DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS,  
 
PORTUGUÊS :Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 
principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr 
.; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 
pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 
das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração.  
 
MATEMÁTICA: 1 Conjuntos numéricos. 2 Números naturais, inteiros, racionais e 
reais. 3 Operações com conjuntos. 4 Fatoração e números primos – divisibilidade, 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 5 Razões e proporções – regras de 
três simples e composta. 6 Percentagem, juros simples e compostos, divisão 
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proporcional. 7 Equações e inequações, sistemas lineares. 8 Noções de geometria – 
retas, ângulos, paralelismo e perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. 9 Teorema 
de Pitágoras. 10 Sistemas de medidas – tempo, massa, comprimento, área, volume 
etc. Regra de três simples e composta. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Situação econômica, política e social do Brasil de 1964 

até os dias atuais, Constituição Federal, aspectos sociais e educacionais, 

Aquecimento Global, lutas em defesa do meio ambiente, o papel das ONGS, conflitos 

de terras, o MST e a Violência no campo, violência urbana, temas transversais. 

Conhecimentos básicos sobre História do Brasil e seus principais representantes 

políticos. 

 

 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO  
 
CARGOS: AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL, AUXILIAR DE CLASSE,AUXILIAR DE CRECHE, Monitor do 
Centro Digital da Cidadania CDC, FISCAL DE TRIBUTOS, AGENTE DE CONTROLE 
INTERNO, FISCAL AMBIENTAL, RECEPCIONISTA, SECRETARIO ESCOLAR, 
TÉCNICO DE PROJETOS ESSENCIAIS DA EDUCAÇÃO,TECNICO EM SISTEMA 
EDUCACIONAL, AUXILIAR EM RAIO XAUXILIAR DE FARMACIA, ORIENTADOR 
SOCIAL. 
 
PORTUGUÊS : Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 
principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr 
.; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 
pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 
das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: conjunto dos números reais e seus 
subconjuntos, conjunto dos números complexos. Regra de três simples e composta. 
Razão e Proporção. Seqüência numérica, Equação e Inequação,  Progressão 
aritmética e Progressão geométrica. Álgebra: expressões algébricas; polinômios; 
sistemas lineares; matrizes e determinantes; funções reais e suas aplicações. Análise 
combinatória: Binômio de Newton. Tratamento da informação: experimentos 
aleatórios; espaço amostral, eventos, noções de probabilidade em espaços amostrais 
finitos, noções de estatística descritiva, distribuição de freqüências; gráficos 
estatísticos usuais, medidas de posição e de dispersão. Noções de matemática 
financeira: juros simples e compostos, descontos simples; capitalização simples e 
composta. Área de figuras planas e Retas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Situação econômica, política e social do Brasil de 1964 

até os dias atuais, Constituição Federal, aspectos sociais e educacionais,Aquecimento 

Global, lutas em defesa do meio ambiente, o papel das ONGS, conflitos de terras, o 
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MST e a Violência no campo, violência urbana, temas transversais. Conhecimentos 

básicos sobre História do Brasil e seus principais representantes políticos 

 

CARGO: TECNICO DE INFORMATICA 
 
PORTUGUÊS : Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 
principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr 
.; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 
pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 
das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: conjunto dos números reais e seus 

subconjuntos, conjunto dos números complexos. Regra de três simples e composta. 

Razão e Proporção. Seqüência numérica,Equação e Inequação,  Progressão 

aritmética e Progressão geométrica. Álgebra: expressões algébricas; polinômios; 

sistemas lineares; matrizes e determinantes; funções reais e suas aplicações. Análise 

combinatória: Binômio de Newton. Tratamento da informação: experimentos 

aleatórios; espaço amostral, eventos, noções de probabilidade em espaços amostrais 

finitos, noções de estatística descritiva, distribuição de freqüências; gráficos 

estatísticos usuais, medidas de posição e de dispersão. Noções de matemática 

financeira: juros simples e compostos, descontos simples; capitalização simples e 

composta. Área de figuras planas e Retas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS : . Conceitos de Internet/Intranet.Conceitos 

básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados a Internet/Intranet. Ferramentas e aplicativos comerciais de 

navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. 

Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de 

computadores, conceitos de hardware e de software. Procedimentos, aplicativos e 

dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança 

(backup). Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: 

Word, Excel). 

 

 

CARGO: ODONTÓLOGO  
 
PORTUGUÊS: Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 
principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr 
.; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 
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pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 
das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Código de Ética. 2. CariologiaBaraticri. 3. 
Dentisteria: preparo cavitário.4. Materiais de proteção de restauração.5. Etiologia e 
prevenção das doenças periodontais. 6.Tratamento periodontal básico.7. 
Fisiopatologiadas alterações pulpares e periapicais. 8.Princípios de exodontia.9. 
Terapêutica e farmacologia odontológica.10. Radiologia odontológica: técnica e 
interpretação radiográfica.11. Noções de odontopediatria. 12.Biossegurança em 
Odontologia.13. Planejamento em saúde bucal.14. Epidemiologia das doenças 
bucais.15. Índices epidemiológico de cárie dentaria (CPO-D. ceo-d. CPO-S. ceo-s).16. 
Índice epidemiológicos de doenças periodontal (CPITN. IPC).17. Recursos humanos 
na área odontológica.18. Sistema de atenção em saúde bucal coletiva. 19.Educação e 
motivação em saúde bucal. ; Sistema Único de Saúde.Políticas publicas de Saúde.  
 

 

CARGO:TÉCNICO DE RADIOLOGIA.  
 
PORTUGUÊS : Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 
principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr 
.; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 
pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 
das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação do SUS. Política Nacional de 
Humanização. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Ética e legislação 
profissional. Biossegurança. Fundamentos: Noções de infecção hospitalar. Radiologia: 
Convencional e Contrastada. Tomografia.  
 

 

CARGO: TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL BUCAL  
 
PORTUGUÊS: Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 
principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr 
.; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 
pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 
das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

BUCAL: Níveis de prevenção; Conceitos sobre técnicas de escovação, Fluoretação, 

Fio Dental, Dieta Alimentar. Meios Educativos: Contato Pessoal, Trabalho em grupo, 

Comunicação em massa, Atribuições do THD. CÁRIE DENTÁRIA E DOENÇA 

PERIODONTAL: Conceitos Básicos; Noções de prevenção. NOÇÕES BÁSICAS DE 
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PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA. ESTRUTURAS DENTÁRIAS: Conceitos; 

Dentição Decídua / Dentição Permanente; Fórmulas Dentárias. ESTERILIZAÇÃO EM 

ODONTOLOGIA: Processos utilizados - Meios físicos e químicos; Manipulação dos 

materiais utilizados; Cuidados básicos. MATERIAIS DENTÁRIOS: Conceitos Básicos; 

Tipos - Forradores e Restauradores; Manipulação. EQUIPAMENTO E 

INSTRUMENTAL EM ODONTOLOGIA: Materiais usados para exame clínico; 

Profilaxia Dental; Cirurgia (Exodontia); Periodontia; Dentisteria. TÉCNICAS DE 

REANIMAÇÃO DO PACIENTE: Parada Cárdio-respiratória; Lipotímias; Choques. 

VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS: Pressão Arterial, Temperatura e Pulso. TÉCNICAS 

DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Vias de aplicação - Oral e Parenteral 

 

CARGOS: PROFESSOR NÍVEL FUNDAMENTAL  I,  

 

              PORTUGUÊS : Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : 

ortografia - principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , 

m , n , r e rr .; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; 

sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas 

palavras e expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. 

Estrutura das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 

              MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: conjunto dos números reais e seus 

subconjuntos, conjunto dos números complexos. Regra de três simples e composta. 

Razão e Proporção. Seqüência numérica,Equação e Inequação,  Progressão 

aritmética e Progressão geométrica. Álgebra: expressões algébricas; polinômios; 

sistemas lineares; matrizes e determinantes; funções reais e suas aplicações. Análise 

combinatória: Binômio de Newton. Tratamento da informação: experimentos 

aleatórios; espaço amostral, eventos, noções de probabilidade em espaços amostrais 

finitos, noções de estatística descritiva, distribuição de freqüências; gráficos 

estatísticos usuais, medidas de posição e de dispersão. Noções de matemática 

financeira: juros simples e compostos, descontos simples; capitalização simples e 

composta. Área de figuras planas e Retas. 

 

              CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS : Educação , ensino e sociedade, a 

didática e a formação profissional do professor, Educação Infantil e as novas 

definições da Legislação, planejamento: Tipos e características, relação professor 

aluno em sala de aula, avaliação do processo ensino aprendizagem, o 

desenvolvimento da criança e do adolescente segundo Piaget, Estatuto da Criança e 

do Adolescente, PCNs e LDB, Temas Transversais; evasão escolar e avaliação do 

processo ensino aprendizagem, tendências Pedagógicas na Prática escolar, Teorias 

da Aprendizagem,o pensamento pedagógico brasileiro: Fernando de Azevedo, Anísio 
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Teixeira, Dermeval Saviane, Jussara Hoffman, Paulo Freire; Ideologia e 

educação.Educação em Direitos Humanos. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

              PORTUGUÊS : Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : 

ortografia - principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , 

m , n , r e rr .; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; 

sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas 

palavras e expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. 

Estrutura das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: 1 -  Fundamentos de enfermagem: curativos, 

princípios da administração de medicações, oxigenoterapia, nebulização, aplicação de 

calor e frio, enemas, realização de controles (hídrico, sinais vitais, diurese), cuidados 

com sondas (nasogástrica, vesical, nasoenteral), preparo do paciente cirúrgico, 

preparo do leito, técnicas do banho leitom preparo do corpo pós-morte. 2 – Assistência 

de enfermagem na área de saúde pública: vacina (administração, conservação, 

arrumação e aprazamento), vigilância das doenças transmissíveís (doenças 

veiculadas pela água e por alimentos, transmitidas por vetores causadores, e por 

ectoparasitoses), atuação nos programas do Ministério da Saúde; saúde da mulher 

(assistência de enfermagem ao pré-natal, e peurpério), Saúde da criança (crescimento 

e desenvolvimento), assistência de enfermagem ao hipertenso e diabético. 3 – 

Conhecimento de medidas de biossegurança, preparo e esterilização de material, 

prevenção e controle de infecções hospitalares. 4 – Ética profissional. 5 – Política 

Nacional de saúde- SUS  (processo de construção do SUS). 6 – Doenças infecciosas 

e parasitárias. 7 – Suporte básico de vida. SUS. 

 

 

             CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

 

              CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS : 1. HISTÓRIA GERAL 1.1. História – 

conceito e importância para a compreensão da sociedade 1.2. A economia da 

Antigüidade Oriental: aspectos econômicos, políticos, sociais e culturas das 

civilizações orientais. 1.3. As civilizações da Antigüidade Clássica 1.4. A formação da 

sociedade medieval: as invasões bárbaras e suas conseqüências, a economia e a 
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sociedade feudal; o papel da Igreja; as civilizações bizantina e mulçumana; a 

decadência do feudalismo. 1.5. O renascimento e suas manifestações nas artes e nas 

ciências; a ilustração; as reformas religiosas. 1.6. NA expansão marítimo-comercial e a 

posse da América pelos europeus. A ação colonizadora das nações européias. 1.7. A 

formação do Estado Moderno e o Absolutismo 1.8. Os fundamentos do Iluminismo e 

as Revoluções burguesas na Inglaterra e na França. As etapas da Revolução 

Francesa e o governo de Napoleão Bonaparte. 1.9. O processo de independência das 

colônias européias da América. Os 

              problemas enfrentados pelas nações americanas no século XIX. A guerra de 

Sucessão 1.10. Os avanços da Ciência e da Tecnologia e a Revolução Industrial; 

conseqüências sociais e políticas. 1.11 A concordância imperialista, a questão do 

nacionalismo e na Guerra de 1914-1918. 1.12. As idéias socialistas e a Revolução de 

1917 na Rússia. 1.13. O fascismo, o nazismo e a Segunda guerra Mundial 1.14. A 

descolonização da África e da Ásia. 1.15 A revolução Chinesa e o desenvolvimento do 

Japão. 1.16. A revolução Cubana e os movimentos libertadores da América. 1.17. A 

globalização e as teorias econômicas e sociais 1.18. A organização guerrilheira e o 

tráfico de drogas. 1.19. Conflitos e contradições no século XX – A nova ordem mundial 

1.20. As diversas manifestações culturas do século XX. 1.21. O século XXI – O futuro 

é o presente?! 1.22. Acontecimentos sociais, econômicos e culturais da atualidade. 2. 

HISTÓRIA DO BRASIL 2.1. Características das organizações econômica e social dos 

povos que viviam no Brasil antes da chegada do europeu 2.2. Teorias do território 

brasileiro e dos indígenas e a pré-história brasileira. 2.3. Os fundamentos da 

colonização portuguesa. 2.4. As formas de controle administrativo adotadas na colônia 

por Portugal. As disputas entre as metrópoles européias e a presença estrangeira no 

Nordeste e no Brasil. 2.5. As manifestações culturais no Brasil Colônia. 2.6. As crises 

do sistema colonial e os movimentos precursores da Independência. A decadência da 

mineração e a Inconfidência Mineira de 1789. As revoltas nativistas e separatistas e os 

movimentos de libertação nacional. 2.7. O processo de independência: transferência 

do governo português para o Brasil, a Revolução Pernambucana; reflexos no Brasil da 

Revolução de 1820 em Portugal; O Sete de Setembro. 2.8. O Primeiro Reinado 2.9. A 

instabilidade do período regencial e as revoltas do período 2.10. O segundo reinado 

2.11. O longo processo da abolição da escravatura 2.12. A crise da Monarquia e a 

Proclamação da República 2.13. A cultura brasileira nos séculos XIX e XX. 2.14. A 

crise da monarquia e a proclamação da república 2.15. O período Getulista 2.16. Os 

governos militares e civis brasileiros 2.17. Características da República Brasileira de 

1946 a 1964; os fundamentos do populismo e os principais aspectos da crise de 1964. 

A República Autoritária (1964-1985) e o chamado Milagre Econômico. 2.18. A luta pela 

abertura política e a República Brasileira de hoje. 2.19. As agitações sociais e seus 

movimentos e a política socioeconômica do Governo; 2.20. A atual situação brasileira: 

aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais. 
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              CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 1. Educação e Sociedade. 2. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.304/96. 3. O papel da educação 

em uma sociedade em transformação. 4. Função Social, cidadania e comunidade. 5. A 

Escola Pública e as relações entre acesso e permanência, reprovação e evasão na 

busca da qualidade do Ensino. 6. Teorias psicogenéticas e suas implicações na 

prática pedagógica. 7. O papel do professor frente às mudanças na educação. 8. A 

avaliação no contexto escolar. 9. Avaliação. 10. Planejamento de ensino. 11. Projeto 

Pedagógico da Escola. 12. Tendências Pedagógicas no Brasil – Tradicional, 

Tecnicista, libertadora, progressista, histórico-crítico e sócio-interacionista. 13. Gestão 

participativa. 14. Conhecimentos gerais dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental. 15.Teorias da Aprendizagem,o pensamento pedagógico 

brasileiro: Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Dermeval Saviane, Jussara 

Hoffman, Paulo Freire; 16.Ideologia e educação.17. Evasão escolar e avaliação do 

processo ensino aprendizagem.18. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

19.tendências pedagógicas na pratica escolar.Educação em Direitos Humanos. 

  

 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

              CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Educação Física como componente 

curricular no Ensino Fundamental II: Função social, objetivos e características. A 

Educação Física no currículo escolar organizada em ciclos de escolarização. 

Conteúdos da Educação Física: Jogo, Esporte, Ginástica, Dança e Lutas. Metodologia 

do Ensino da Educação Física. Planejamento e avaliação em Educação Física escolar. 

Esporte na escola: Conceitos, técnica, tática, regras e competição escolar. Avaliação 

do processo ensino-aprendizagem em Educação Física. Educação Física e a LDB 

9.394/96 e Lei 10.793/03. Educação Física e PCN’s. A saúde como tema transversal 

na escola: Conceitos, fundamentos, objetivos e finalidades. 

 

              CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 1. Educação e Sociedade. 2. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.304/96. 3. O papel da educação 

em uma sociedade em transformação. 4. Função Social, cidadania e comunidade. 5. A 

Escola Pública e as relações entre acesso e permanência, reprovação e evasão na 

busca da qualidade do Ensino. 6. Teorias psicogenéticas e suas implicações na 

prática pedagógica. 7. O papel do professor frente às mudanças na educação. 8. A 

avaliação no contexto escolar. 9. Avaliação. 10. Planejamento de ensino. 11. Projeto 

Pedagógico da Escola. 12. Tendências Pedagógicas no Brasil – Tradicional, 
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Tecnicista, libertadora, progressista, histórico-crítico e sócio-interacionista. 13. Gestão 

participativa. 14. Conhecimentos gerais dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental. 15.Teorias da Aprendizagem,o pensamento pedagógico 

brasileiro: Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Dermeval Saviane, Jussara 

Hoffman, Paulo Freire; 16.Ideologia e educação.17. Evasão escolar e avaliação do 

processo ensino aprendizagem.18. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

19.tendências pedagógicas na pratica escolar.Educação em Direitos Humanos 

 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

 

              CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Compreensão de textos em língua 

inglesa: estratégias de leitura, tipologia textual, estrutura e organização textual, coesão 

e coerência; O conceito de gênero textual; Principais elementos e relações da 

estrutura lingüística do inglês: morfologia, sintaxe e semântica; Vocabulário da língua 

inglesa; O inglês escrito e falado: características principais; Fundamentos teóricos do 

ensino/aprendizagem da língua inglesa: principais abordagens e sua relação com os 

PCNs. The indefinite articles: a / an .Plural of nouns. Personal and reflexive pronoun. 

Possessive adjectives and pronouns. Interrogative words Prepositions .Simple present 

tense. Present continuous tense. Simple future. Modal verbs. Question tag. Simple 

past tense. Present perfect tense 

              CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 1. Educação e Sociedade. 2. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.304/96. 3. O papel da educação 

em uma sociedade em transformação. 4. Função Social, cidadania e comunidade. 5. A 

Escola Pública e as relações entre acesso e permanência, reprovação e evasão na 

busca da qualidade do Ensino. 6. Teorias psicogenéticas e suas implicações na 

prática pedagógica. 7. O papel do professor frente às mudanças na educação. 8. A 

avaliação no contexto escolar. 9. Avaliação. 10. Planejamento de ensino. 11. Projeto 

Pedagógico da Escola. 12. Tendências Pedagógicas no Brasil – Tradicional, 

Tecnicista, libertadora, progressista, histórico-crítico e sócio-interacionista. 13. Gestão 

participativa. 14. Conhecimentos gerais dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental. 15.Teorias da Aprendizagem,o pensamento pedagógico 

brasileiro: Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Dermeval Saviane, Jussara 

Hoffman, Paulo Freire; 16.Ideologia e educação.17. Evasão escolar e avaliação do 

processo ensino aprendizagem.18. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

19.tendências pedagógicas na pratica escolar.Educação em Direitos Humanos. 

 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
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              CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Sistemas de numeração. Conjuntos. 

Conjuntos numéricos. Operações: múltiplos, divisores. Frações.Números decimais. 

Medidas: área, perímetros, comprimento, capacidade, volume.Simetria.Função de 

primeiro e segundo grau. Porcentagens, Gráfico. Ângulos, Proporcionalidade. 

Equações e inequações de primeiro e segundo graus. Sistema de Equações. 

Polígonos. Funções e relações: Função do 1º e 2º grau, Exponencial e Logarítima. 

Progressões (PA e PG). Trigonometria. Matrizes. Determinantes e Sistemas Lineares. 

Probabilidade. Análise Combinatória. Números Binomiais e Binômio de Newton. 

Números Complexos. Polinômios e Equações Algébricas. Estatística.Trigonometria no 

triângulo. Semelhança. Congruência. Teoremas: Tales e Pitágoras. Geometria: figuras 

geométricas planas: quadrado, retângulo, triângulo, círculo;Sólidos geométricos: cubo, 

paralelepípedo, prisma, cilindro, pirâmide, cone; esfera:cálculo de perímetros, áreas e 

volumes.Matemática Financeira: Juros Simples: Cálculo do montante e do Principal –

Equivalência de capitais a juros simples. Juros Compostos: Cálculo do Montante e do 

Principal – Equivalência de capitais a juros compostos. Taxa de juros: Taxa de juros 

efetiva e nominal. Raciocínio Lógico Quantitativo: Estruturas lógicas, Lógica de 

argumentação,Diagramas lógicos. 

 

              CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 1. Educação e Sociedade. 2. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.304/96. 3. O papel da educação 

em uma sociedade em transformação. 4. Função Social, cidadania e comunidade. 5. A 

Escola Pública e as relações entre acesso e permanência, reprovação e evasão na 

busca da qualidade do Ensino. 6. Teorias psicogenéticas e suas implicações na 

prática pedagógica. 7. O papel do professor frente às mudanças na educação. 8. A 

avaliação no contexto escolar. 9. Avaliação. 10. Planejamento de ensino. 11. Projeto 

Pedagógico da Escola. 12. Tendências Pedagógicas no Brasil – Tradicional, 

Tecnicista, libertadora, progressista, histórico-crítico e sócio-interacionista. 13. Gestão 

participativa. 14. Conhecimentos gerais dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental. 15.Teorias da Aprendizagem,o pensamento pedagógico 

brasileiro: Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Dermeval Saviane, Jussara 

Hoffman, Paulo Freire; 16.Ideologia e educação.17. Evasão escolar e avaliação do 

processo ensino aprendizagem.18. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

19.tendências pedagógicas na pratica escolar.Educação em Direitos Humanos. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

 

 PORTUGUÊS : Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 

principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e 

rr .; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 

pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
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expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 

das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS : 1- Código de Ética de Enfermagem. 2- Lei do 

Exercício Profissional. 3- Fundamentos de Enfermagem. 4- Biossegurança. 5- 

Prevenção e Controle de Infecção. 6 – Administração em Enfermagem. 7 – 

Administração de medicamentos.8 – Vigilância Epidemiológica e Sanitária. 9 – 

Enfermagem em Saúde Mental . 10 – Enfermagem em Saúde do Trabalho. 11 – 

Meio Ambiente e Saneamento. 12 – Programa Nacional de Imunizações. 13 – 

Atuação do Enfermeiro em Níveis de promoção, prevenção e reabilitação da saúde. 

14 – Assistência de Enfermagem em emergência e urgência. 15 – Atenção integral à 

Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde do Adulto, Saúde da Mulher e 

Saúde do Idoso. 16 – Doenças transmissíveis. 17 – Doenças Sexualmente 

transmissíveis e AIDS. 18 – Planejamento Familiar. 19 – Doenças crônico- 

degenerativas . 20 – Enfermagem clínica. 25 - Enfermagem cirúrgica. 22 – SUS. 23 – 

Educação em Saúde, trabalhos com grupos. 24 – Visita Domiciliar. 25 – 

Dermatologia Sanitária. 26 – Pneumologia Sanitária. ; Sistema Único de Saúde. 

Políticas Públicas de Saúde. 

 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

 

PORTUGUÊS : Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : 

ortografia - principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , 

gu , j , m , n , r e rr .; acentuação ; significação de palavras. Concordância 

verbal e nominal; sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – 

forma e grafia de algumas palavras e expressões. Verbo. Emprego correto de 

tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura das palavras.Formação das 

palavras. Análise Sintática . Oração. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nutrição normal: definição, Leis da 

alimentação / requerimentos e recomendações de nutrientes - alimentação 

enteral e parenteral. Planejamento, avaliação e cálculo de dietas e ou cardápio 

para: adultos, idosos, gestantes, nutrizes, lactentes, pré-escolar e escolar, 

adolescente e coletividade sadia. Diagnósticos antropométricos: padrões de 

referência / indicadores: vantagens, desvantagens e interpretação / avaliação 

nutricional do adulto: índice de massa corporal (classificação de garrow). 

Distúrbios nutricionais (conceito, nomenclatura, classificação, fisiopatologia e 

tratamento). Dietoterapia nas enfermidades digestivas: trato gastro-intestinal / 
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glândulas anexas. Dietoterapia nas enfermidades renais. Dietoterapia nas 

enfermidades do sistema cardiovascular. Dietoterapia nos distúrbios 

metabólicos: obesidade: diabete mellitus e dislipidemias. Dietoterapia nas 

carências nutricionais: desnutrição energético-protéicacalórica, anemias 

nutricionais. Vitaminas. Ácidos graxos. Aminoácidos. Lipídios. Terapia 

nutricional. Influência medicamentosa nos nutrientes corpóreos. Avaliação 

nutricional ao paciente portador de HIV. Gastos energéticos. Processo de 

digestão e vias de excreção de nutrientes. Microbiologia dos alimentos; 

conservação dos alimentos x legislação brasileira. Tecnologia dos alimentos, 

Educação nutricional, Ética e orientação profissional em nutrição, 

Administração de saúde publica, Nutrição em saúde pública. 

 

 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

 

PORTUGUÊS : Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia 

- principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n 

, r e rr .; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; 

sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de 

algumas palavras e expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos 

verbais. Fonemas. Estrutura das palavras.Formação das palavras. Análise 

Sintática . Oração. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Avaliação psicológica. Psicologia do 

Desenvolvimento. Dinâmica da Comunicação nos  Grupos. Teorias e Técnicas 

psicológicas. Psicoterapia Breve – suas abordagens. Psicopatologia geral. 

Código de Ética Profissional dos Psicólogos. Ética e Legislação 

profissional.Políticas Públicas de Saúde.  

 

 

CARGO: GESTOR MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/ENCARREGADO DE 

CONTRATOS 

 

PORTUGUÊS : Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia 

- principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n 

, r e rr .; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; 
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sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de 

algumas palavras e expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos 

verbais. Fonemas. Estrutura das palavras.Formação das palavras. Análise 

Sintática . Oração. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Administração geral: princípios 

fundamentais e funções do administrador. Processo administrativo. Processo 

decisório e resolução de problemas. Conceitos básicos de planejamento. 

Planejamento e técnicas para o planejamento e tomada de decisão. Conceitos 

básicos de organização. Funções organizacionais. Modelos de organização. 

Projeto organizacional. Motivação. Comunicação. Liderança. Processo de 

controle. Processo de avaliação de desempenho. Conceitos básicos de 

administração de projetos. 

Princípios fundamentais de administração de projetos. Enfoque da qualidade na 

administração. Métodos estatísticos para a melhoria da qualidade. Administração 

de materiais: Conceito, atuação e função. Planejamento, aquisição, 

armazenamento, movimentação, controle e avaliação de materiais. 

Administração de Recursos Humanos: Interação entre pessoas e organizações. 

Sistema de administração de recursos humanos. Conceitos, políticas e objetivos. 

Planejamento de recursos humanos. Recrutamento e seleção de pessoal. 

Desenvolvimento e treinamento. Avaliação do desempenho humano. Planos e 

benefícios sociais. Higiene e segurança do trabalho. Relações trabalhistas. 

Sistemas, organização e métodos: Conceitos e função de sistemas, organização 

e métodos. Sistemas administrativos. Sistemas de informações.  

 

. 

CARGO: FARMACÊUTICO  
 

PORTUGUÊS : Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia 

- principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n 

, r e rr .; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; 

sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de 

algumas palavras e expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos 

verbais. Fonemas. Estrutura das palavras.Formação das palavras. Análise 

Sintática . Oração.. 

 

Conhecimentos Específicos: Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de 
medicamentos, aquisição, produção, padronização, controle 
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de estoque e conservação de medicamentos. Armazenamento: boas práticas de 
armazenamento de medicamentos, distribuição de medicamentos e controle de 
consumo. Logística de abastecimento da farmácia: ponto de requisição, estoque 
mínimo e estoque máximo, informação sobre medicamentos, comissões hospitalares, 
informática aplicada à farmácia. Controle de infecção hospitalar e farmacovigilância. 
Fiscalização sanitária, na área de medicamentos e estabelecimentos. 
 Farmacotécnica: definição e objetivos da farmacotécnica, conceitos básicos em 
farmacotécnica, classificação dos medicamentos, vias de administração, conservação, 
dispensação e acondicionamento de medicamentos. Pesos e medidas. Formas 
farmacêuticas. Fórmulas farmacêuticas. Farmacologia geral: princípios gerais de 
farmacocinética. Princípios gerais de farmacodinâmica. Interações 
medicamentosas. Efeitos adversos. Controle de qualidade de medicamentos e 
insumos farmacêuticos. Análises clínicas: Análise bromatológica, fabricação e 
manipulação de alimentos para resguardo da saúde pública. Análise clínica de 
exsudados e transudatos humanos como urina, sangue, saliva e demais 
secreções para fins de diagnóstico. Conceitos: atenção farmacêutica, assistência 
farmacêutica, medicamentos genéricos, medicamentos similares, medicamentos 
análogos, medicamentos essenciais. RENAME. Comissão de farmácia e terapêutica. 
Comissão de controle de infecção hospitalar. Farmacoeconomia e 
Farmacovigilância.Políticas Públicas de Saúde. SUS. 
 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  

PORTUGUÊS Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 
principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr 
.; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 
pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 
das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1- Ambiente de atuação do assistente 

social; 1.1 Instrumental de pesquisa em processos de investigação social: 

elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. 1.2 

Propostas de intervenção na área social: planejamento estratégico,planos, 

programas, projetos, e atividades de trabalho. 1.3 Avaliação de programas e 

políticas sociais. 1.4 Estratégias, instrumentos e técnicas de intervenção: 

sindicância, abordagem individual, técnica de entrevista, abordagem coletiva, 

trabalho com grupos, em redes, e com famílias, atuação na equipe 

interprofissional (relacionamento e competências). 1.5 Trabalho social em 

situação de rua. 1.6 Diagnóstico. 1.7 Organização de comunidades e 

movimentos sociais. 2- Estratégias de trabalho institucional. 2.1 Conceitos de 

instituição. 2.2 Estrutura brasileira de recursos sociais. 2.3 Uso de recursos 

institucionais e comunitários. 2.4 Redação e correspondências oficiais: laudo e 

parecer (sociais e psicossociais), estudo de caso, informação e avaliação social. 

3- Atuação em programas de prevenção e tratamento. 3.1 Uso do álcool, tabaco 

e outras drogas: questão cultural, social, e psicológica. 3.2 Doenças 

sexualmente transmissíveis. 3.3 Aids. 3.4 Atendimento às vítimas. 4- Políticas 
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Sociais. 4.1 Relação Estado/Sociedade. 4.2 Contexto atual e o neoliberalismo. 

4.3 Políticas de Seguridade e Previdência Social. 4.4 Políticas de Assistência 

Social; Lei Orgânica da Assistência Social. 4.5 Políticas de Saúde, Sistema único 

de Saúde (SUS) e Agências reguladoras. 4.6 Políticas Educacionais & Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 4.7 Política Nacional do Idoso. 5- 

Legislação de Serviço Social. 5.1 Níveis, áreas e limites de atuação do 

profissional de Serviço Social. 5.2 Ética profissional. 6- Políticas, diretrizes, 

ações e desafios na área da família, da criança e do adolescente. 6.1 Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA). 6.2 A defesa de direitos da criança e do 

adolescente. 6.3 O papel dos conselhos, centros de defesa e delegacias. 6.4 A 

adoção e a guarda: normas, processos jurídicos e psicossociais, adoção à 

brasileira e adoção internacional. 6.5 Violência contra crianças e adolescentes e 

combate a violência. 6.6 Formas de violência contra crianças e adolescentes: 

maus tratos, abuso sexual, negligência e abandono. 6.7 Prostituição 

infantojuvenil. 6.8 Extermínio, seqüestro e tráfico de crianças. 6.9 Exploração 

sexual no trabalho e no tráfico de drogas. 6.10 Sexo turismo. 6.11 A violência 

dos jovens, as gangues. 6.12 Delinqüência infanto-juvenil: visão psicológica, 

cultural e sociológica. 6.13 Trajetórias de delinqüênciais e o papel da família e da 

justiça. 6.14 Meninos e meninas de rua: questão econômica e social e a questão 

do abandono. 6.15 Trabalho infanto-juvenil. 6.16 Novas modalidades de família: 

diagnóstico, abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e 

acompanhamento.  

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS  

PORTUGUÊS :Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 
principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr 
.; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 
pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 
das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Gestão de Tecnologia da 
Informação;Desenvolvimento de Sistemas;Engenharia de Software; Banco de Dados; 
Arquitetura de Sistemas Computacionais; Redes de Computadores e Segurança.  

 

 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PORTUGUÊS :Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 
principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr 
.; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 
pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 
das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Projetos Rodoviários: Mecânica dos solos: 
classificação geral dos solos; ensaios fundamentais; compactação e adensamento; 
estabilização de taludes, erosões; ação da água nos solos e sua importância para o 
projeto; Fundações: tipos de fundações, Ensaios; sondagem para fundação, 
Interpretação; prova de carga. Cálculo das fundações; Estruturas: noções 
fundamentais; identificação dos principais tipos estruturais; cálculos 
de estruturas simples; Concreto Armado: propriedades do concreto; materiais cimento, 
agregados, ferragem; formas e Armações; controle de qualidade. Ensaios. Elaboração 
do Projeto: sequência dos estudos necessários para sua elaboração; cálculos dos 
elementos do projeto geométrico, terraplanagem; pavimentação. Obras de arte 
correntes. Drenagem, Obras complementares. Obras de arte especiais; classificação 
das rodovias; termos técnicos, definições, nomenclatura; dimensionamento. 
Construção e Fiscalização de Rodovias: Terraplanagem, processos utilizados, 
equipamentos e suas aplicações: ensaios de laboratório, interpretação dos ensaios; 
marcações, controle e liberação topográficos. Tolerâncias geométricas. Classificação 
dos materiais por categoria: regularização, processos, equipamentos e sua utilização; 
ensaios de laboratório, marcação controle e liberações topográficas; conhecimentos 
dos equipamentos e suas aplicações, tipos, materiais, ensaios, finalidades e 
processos de: Sub-Base e Base; revestimento; Obras de Arte e Drenagem; obras 
complementares. Medições: processo de execução; cálculos de área, volumes e 
distância de transporte; medições de Obras de Arte. Conservação de Rodovias: 
terraplanagem. Processos utilizados. Equipamentos e suas aplicações: conceituação; 
conservação rotineira definição e tarefas para rodovias pavimentadas 
ou não; conservação periódica. Definição e tarefas para rodovias pavimentadas ou 
não; restauração. equipamento e Conservação; sinalização de obras. Meio Ambiente: 
legislação ambiental (Resoluções do CONAMA, Estudos de Impacto Ambiental - EIA e 
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA). Gerência da Via: controle de cargas; 
monitoramento do tráfego. Licitação, edital, projeto, especificações, contratos, 
planejamento, análise do projeto, levantamento de quantidades, plano de trabalho, 
levantamento de recursos, orçamento, composição de custos, cronogramas, 
diagramas de GANTT, PERT/CPM e NEOPERT, curva S, Código de Obras. Estradas 
e Transportes – Estudo e planejamento de transportes, operação, custos e técnicas de 
integração modal, Normas Técnicas (rodovias e ferrovias). Normas técnicas. 
 

 

 

CARGO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR 

PORTUGUÊS Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 
principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr 
.; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 
pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 
das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Topografia, cartografia e Geoprocessamento; 
Aerofotogrametria, Sensoriamento Remoto, Imagens de Satélite; Operação de 
Estação Total, GPS topográfico e Geodésico; Conhecimentos aprofundados em 
AUTOCAD e Conhecimento em levantamentos topográficos a campo de áreas rurais e 
urbanas; Lei 10.267/01, decreto 4449/02 que foi alterado pelo decreto 5570/05; Art. 59 
da lei 10.931/04 que alterou os artigos 212, 213 e 214 da lei 6015/73 (registros 
públicos); Projetos geométricos e estruturais. Serviços de terraplanagem. Cálculos de 
desenhos topográficos. Construção de barragens. Planejamento de projetos de 
irrigação e drenagem agrícolas. Construção de estradas de rodagem destinadas a fins 
agrícolas. Vigilância de terras devolutas. Laudos e pareceres e relatórios 
realizados de perícias e avaliações. 

CARGO: QUIMICO AMBIENTAL 

PORTUGUÊS Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 
principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr 
.; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 
pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 
das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Processos químicos: reações ácido-base; 

precipitação e dissolução de substâncias; processos de adsorção e dessorção, e 

processos de troca entre atmosfera e a água.2. Caracterização físico-química, 

orgânica e inorgânica da água.3. A atmosfera e os fundamentos da química 

atmosférica.4. Fundamentos da química aplicada aos processos unitários de 

tratamento da água e de efluentes.5. Características físico-químicas de efluentes 

domésticos e industriais.6. Química Analítica aplicada a Engenharia Ambiental.7. 

Termodinâmica Química.8. Química ambiental de resíduos perigosos.9. Matéria 

orgânica: classificação de substâncias húmicas, interações entre matéria orgânica e 

pesticidas. 

CARGO: FISIOTERAPÊUTA 

PORTUGUÊS Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 
principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr 
.; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 
pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 
das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à 

fisioterapia no contexto da saúde pública; Práticas e técnicas fisioterapêuticas; Ações 

preventivas, através de orientação e acompanhamento da população estudantil; Práticas 

fisioterapia voltadas à população idosa;   Postura física no trabalho;Anatomia humana;   
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Ação do fisioterapeuta nas atividades de saúde pública a cargo do Município; Tratamento e 

acompanhamento a pessoas portadoras de deficiências, com orientações a professores e 

familiares;   Orientação a educadores, objetivando a correção de desvios de postura física e 

anatômica de estudantes; Ações preventivas; Interpretação de sinais e medicação; 

Fisioterapia em traumatologia e ortopedia; Fisioterapia em cardio-pneumologia; Fisioterapia 

em neurologia;   Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de 

atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais.SUS. 

CARGO: PROCURADOR JURIDICO 

PORTUGUÊS Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - 
principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr 
.; acentuação ; significação de palavras. Concordância verbal e nominal; sinais de 
pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Verbo. Emprego correto de tempo e modos verbais. Fonemas. Estrutura 
das palavras.Formação das palavras. Análise Sintática . Oração. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: DIREITO CONSTITUCIONAL: 

Conceito e Classificação de Constituição. Aplicabilidade e Interpretação das Normas 

Constitucionais. Poder Constituinte. Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos 

Políticos. Entidades Componentes da Federação Brasileira (União, Estados, Distrito 

Federal, Municípios). Administração Pública. Organização dos Poderes, Ministério 

Público e Tribunais de Contas. O Processo Legislativo. Controle de 

Constitucionalidade (Ação Direta de inconstitucionalidade; Ação Declaratória de 

Constitucionalidade). Direito Constitucional e Constituição. Noção, Classificação, 

Estrutura e Função. Normas, Regras e Princípios Constitucionais. Eficácia e 

Aplicabilidade. Constitucionalismo e História Constitucional. Poder Constituinte e Ato 

Constitucional. Interpretação, Integração e Aplicação da Constituição. Direitos e 

Garantias Fundamentais. Conteúdo e Classificação. Características. Ações 

Constitucionais. Ordem Política. Estado. Tipos. Estado Federal. Entes Federativos. 

Competências. Governo. Tipos. Presidencialismo. Poder Político e Função Estatal. 

Classificação. Órgãos Legislativos, Administrativos e Judiciários. Forças Armadas e 

Policiais. Situaçõe s Anormais. Ordem Tributária. Tributo. Noção e Classificação. 

Princípios Constitucionais e Competências Tributárias. Ordem Econômica e 

Financeira. Constituição Econômica. Atividade Econômica e Serviço Público. 

Concorrência e Monopólios. Planejamento e Mercado. Orçamento e Princípios 

Orçamentários. Receitas e Despesas. Instituições Financeiras. Ordem Social e 

Cultural. Seguridade, Previdência e Assistência. Infância e Juventude. Idosos. 

Indígenas. 

DIREITO TRABALHISTA: 
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 Normas Especiais de Tutela do Trabalho. Contrato Individual de Trabalho. 

Organização Sindical. Convenções Coletivas de Trabalho. Justiça do Trabalho; 

Processo Judiciário do Trabalho. Direito de Trabalho. Origens e Definição. Divisão e 

Fontes do Direito do Trabalho. Direito Individual do Trabalho. Conceito e Natureza 

Jurídica. Relação de Trabalho. Conceito e Natureza Jurídica. Distinções. Contrato de 

Trabalho. Conceito. Classificação. Partes do Contrato de Trabalho. Trabalho 

Autônomo, Eventual, Avulso e Temporário. Remuneração. Salário. Gorjeta. Adicionais. 

Formação, Alteração, Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho. Extinção do 

Contrato de Trabalho. Aviso Prévio. Indenização. Proteção ao Trabalho. Direito 

Coletivo do Trabalho. Conceito. Formação. Divisão. Liberdade Sindical. Organização 

Sindical. Contratos Coletivos de Trabalho. Identificação Profissional. Jornada de 

Trabalho. Períodos de Descanso. Proteção ao Trabalho da Mulher. Proteção ao 

Trabalho da Criança e do Adolescente. Nacionalização do Trabalho. Segurança e 

Medicina do Trabalho. Fiscalização do Trabalho. 

DIREITO PENAL: 

- Lei de Improbidade Administrativa; 

1 Da aplicação da lei penal. 1.1 Princípios da legalidade e da anterioridade. 1.2 A lei 

penal no tempo e no espaço. 1.3 O fato típico e seus elementos. 1.4 Relação de 

causalidade. Culpabilidade. 1.5 Superveniência de causa independente. 2 Crime 

consumado, tentado e impossível. 2.1 Desistência voluntária e arrependimento eficaz. 

2.2 Arrependimento posterior. 2.3 Crime doloso, culposo e preterdoloso. 3 Erro de tipo. 

3.1 Erro de proibição. 3.2 Erro sobre a pessoa. 3.3 Coação irresistível e obediência 

hierárquica. 3.4 Causas excludentes da ilicitude. 4 Da imputabilidade penal. 4.1 Do 

concurso de pessoas. 4.2 Do concurso de crimes. 5 Das penas: espécies, cominação 

e aplicação. 5.1 Da suspensão condicional da pena. 5.2 Do livramento condicional. 5.3 

Efeitos da condenação e da reabilitação. 5.4 Das medidas de segurança. 5.5 Das 

medidas socioeducativas (Lei nº 8.069/90). 6 Da ação penal pública e privada. 6.1 Da 

extinção da punibilidade. 6.2 Da execução das penas em espécie: das penas 

privativas de liberdade, dos regimes, autorizações de saída, remição e incidentes da 

execução. 7 Dos crimes contra o patrimônio. 8.1 Crime organizado (Lei nº 9.034/95). 9 

Dos crimes contra a fé pública. 9.1 Crimes contra a administração pública. 9.2 Crimes 

de imprensa. 9.3 Crimes de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65). 10 Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Lei nº 11.343/2006). Crimes hediondos 

(Lei nº 8.072/90 e Lei nº 8.930/94). Crimes de tortura (Lei nº 9.455/97). Do ato 

infracional. Dos crimes praticados contra a criança e o adolescente (Lei nº 8.069/90). 

11 Crimes contra as finanças públicas (Lei nº 10.028/2000, que alterou o Código 
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 Penal). 12 Crimes contra a ordem tributária (Leis nºs 8.137/90 e 9.249/95). 13 Crimes 

contra o sistema financeiro (Leis nºs 7.492/86 e 9.080/95). 14 Lavagem de dinheiro 

(Lei nº 9.613/98). 15 Crimes contra o meio ambiente (Lei nº 9.605/98). 16 

Contravenções Penais. 17 Crimes referentes ao preconceito de raça ou de cor. 18 

Porte ilegal de arma. 19 Crimes de trânsito. 20 Crimes contra a Fazenda Pública. 21 

Crimes contra a ordem econômica e as relações de consumo. 22 Crimes eleitorais e 

políticos. 23 Crimes contra a meio ambiente. 24 Crimes referentes ao parcelamento do 

solo urbano. 25 Crimes referentes às locações de imóveis urbanos. 26 Crimes 

falimentares. 27 Crimes de transplante de órgãos. 28 Legislação de combate ao crime 

organizado. 29 Disposições referentes à colaboração e delação premiada. 30 Crimes 

de Prefeitos e Vereadores. 31Crimes em Espécie. Crimes contra a Pessoa. Crimes 

contra a Vida. Homicídio. Induzimento, Instigação ou Auxilio ao Suicídio. Infanticídio. 

Aborto. Lesões corporais. Rixa. Crimes contra a Honra. Calúnia. Difamação. Injúria. 

Crimes contra a Liberdade Individual. Constrangimento Ilegal. Ameaça. Seqüestro e 

Cárcere Privado. Violação de Domicilio. Violação de Correspondência. Crimes contra o 

Patrimônio. Furto. Roubo. Extorsão. Extorsão mediante Seqüestro. Usurpação. Danos. 

Apropriação Indébita. Estelionato e outras Fraudes. Fraude por Pagamento de 

Cheque. Receptação. Crimes contra a Propriedade Imaterial. Contra a Propriedade 

Intelectual. Crimes contra a Organização do Trabalho. Crimes contra o Sentimento 

Religioso e contra o Respeito aos Mortos. Crimes contra os Costumes. Sedução. 

Corrupção de Menores. Rapto. Ultraje Público ao Pudor. Crimes contra a Família. 

Crimes contra o Casamento. Crimes contra o Estado de Filiação. Crimes contra a 

Assistência Familiar. Crimes contra o Pátrio Poder, Tutela ou Curatela. Crimes contra 

a Incolumidade Pública. Crimes contra a Segurança dos meios de Comunicação e 

Transporte. Crimes contra a Saúde Pública. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Crimes 

contra a Paz Pública. Falsificação de Títulos e Papéis Públicos. Falsidade 

Documental. Falsidade Ideológica. Crimes contra a Administração Pública. Praticados 

por Funcionários. Peculato. Concussão. Corrupção Passiva. Prevaricação. Praticados 

por Particulares. Resistência. Desobediência. Desacato. Corrupção Ativa. 

Contrabando e Descaminho. Crimes contra a Administração da Justiça. Denunciação 

Caluniosa. Falso Testemunho. Coação no Curso do Processo. Fraude Processual. 

Estudo de súmulas e jurisprudência, em matéria penal, do Supremo Tribunal Federal e 

do Superior Tribunal de Justiça. 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 

Contravenções Penais. Abuso de autoridade. Crimes hediondos. Crimes de tortura. 

Crimes referentes ao preconceito de raça ou de cor. Entorpecentes. Crimes de 

imprensa. Porte ilegal de arma. Crimes de trânsito. Crimes contra a criança e 

adolescente. Crimes contra a Fazenda Pública. Crimes contra a ordem econômica e 
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 as relações de consumo. Crimes contra a ordem tributária. Crimes eleitorais e 

políticos. Crimes contra a meio ambiente. Crimes referentes ao parcelamento do solo 

urbano. Crimes referentes às locações de imóveis urbanos. Crimes falimentares. 

Crimes de transplante de órgãos. Legislação de combate ao crime organizado. 

Disposições referentes à colab oração e delação premiada. Crimes de Prefeitos e 

Vereadores. 

DIREITO TRIBUTÁRIO: 

Sistema Constitucional Tributário. Competência Tributária. Tributos e suas espécies. 

Fontes do Direito Tributário: vigência, aplicação, interpretação e integração da 

legislação tributária. Da obrigação tributária. Crédito tributário. Garantias e privilégios 

do Crédito tributário. Processo administrativo tributário. 

- A execução fiscal. Plano Plurianual. Lei de diretrizes Orçamentárias Lei 

Orçamentária. Fiscalização da Administração pela Câmara Municipal. Direito 

Constitucional, Direito Administrativo e Direito Tributário. Noção e Princípios. 

Interpretação, Integração e Integração do Direito Tributário. Fato Tributário. Tributo. 

Conceito e Classificação. Impostos, Taxas e Contribuições. Noções e Princípios 

Específicos. Tributos Federais, Estaduais e Municipais. Obrigação Tributária. Noção e 

Elementos. Competência e Capacidade. Normas Gerais Tributárias. Finalidades da 

Tributação. Tributárias. Responsabilidade Tributária. Crédito Tributário. Exigibilidade. 

Suspensão. Exclusão. Isenção e Imunidade. Extinção. Administração Tributária. 

Organização Tributária. Procedimento Administrativo Tributário. Lançamento. 

Contencioso Administrativo. Jurisdição e Competência Tributárias. Processo Judicial 

Tributário. Ações de Conhecimento. Ação de Execução. Ações e Medidas Cautelares. 

DIREITO CIVIL: 

- Princípios gerais do Direito Civil 

- Introdução ao Estudo do Direito 

Direito Civil. Noções e Desenvolvimento. Direito Objetivo. Norma Jurídica. Relação 

Jurídica. Direito Subjetivo. Interpretação, Integração e Aplicação do Direito Civil. 

Personalidade. Domicílio. Bens. Fatos, Ato e Negócios Jurídicos. Vícios. Prescrição e 

Decadência. Obrigações. Noção e Elementos. Classificação. Pagamento. Novação. 

Compensação. Transação. Pagamento Indevido. Inadimplemento. Execução 

Compulsória. Cessão. Contratos. Noção, Elementos e Classificação. Classificação. 

Resolução, Rescisão, Resilição e Cessação. Distratos. Arrependimento. Imprevisão. 

Contratos em espécie. Compra e Venda. Troca. Doação. Evicção. Locação e 
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 Comodato. Arrendamento. Locação de Serviços. Corretagem. Mandato. Edição. 

Representação. Constituição de Renda. Seguro. Fiança. Alienação Fiduciária em 

Garantia. Jogo e Aposta. Contratos de Sociedade. Obrigações por Declaração 

Unilateral de Vontade. Promessa de Recompensa. Títulos ao Portador. Obrigações 

Decorrentes da Lei. Concurso de Credores. Inexecução Contratual. Direitos Reais. 

Propriedade e Direitos Reais Limitados. Classificação. Posse. Propriedade. 

Limitações. Condomínio. Propriedade Móvel e Imóvel. Aquisição e Perda. Bens 

Públicos. Vizinhança. Registro de Imóveis. Bens Imateriais. Direitos Reais de Garantia. 

Anticrese. Hipoteca. Penhor. Direito de Família. Noções e Desenvolvimento. 

Casamento. Casamento. Impedimentos. Regime de Bens. Dissolução. Filiação e 

Pátrio Poder. Tutela e Curatela. Direito das Sucessões. Sucessão Legítima. Vocação 

Hereditária. Representação. Sucessão Testamentária. Testamentos. Codicilos. 

Sucessão Necessária. Inventário e partilha. Parte Geral. Dos bens - Dos fatos jurídicos 

- Do direito das Coisas - Do Direito das Obrigações - Teoria das obrigações 

contratuais e extra-contratuais - Do Direito de Família – Alimentos - Separação Judicial 

e Divórcio - União Estável - Bem de Família - Condomínio e Incorporação - Cheque – 

Consumidor – Desapropriação - Direito Autoral - Estatuto da Terra - Protesto de 

Títulos - Direito Autoral - Registros Públicos – Sociedades - Títulos de Crédito - 

Usucapião Especial. 

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA: 

1 Estrutura jurídica: Conceitos básicos de Direito Internacional - Direito Internacional 

dos Direitos Humanos; Direito Internacional Humanitário. 2 Aplicação da lei. 2.1 

Premissas: aplicação da Lei nos Estados Democráticos; conduta ética e legal na 

aplicação da Lei. 2.2 Responsabilidades: prevenção e detecção do crime; manutenção 

da ordem pública. 2.3 Poderes: captura; detenção; uso da força e de armas de fogo 

(práticas de tiro). 2.4 Para grupos vulneráveis: mulheres; crianças e adolescentes; 

vítimas da criminalidade e do abuso de poder; refugiados e deslocados internos. 3 

Comando e gestão: procedimentos de supervisão e revisão; investigação de violações 

dos direitos humanos. 4 Direito Internacional dos Direitos Humanos. 4.1 Sistema 

Interamericano de direitos humanos 5 Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana ( Lei nº 4.319 de 1964). 

DIREITO ADMINISTRATIVO: 

Princípios Informativos do Direito Administrativo. Administração Pública. Servidores 

públicos. Ato Administrativo. Poder Regulamentar de Polícia. Licitações (Lei 8.666/93 

e posteriores alterações) - Pregão – Lei 10.520/02. Contrato Administrativo. 
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 - Desapropriação. Bens Públicos. Processo Administrativo e Sindicância. 

Responsabilidade Civil do Estado. Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92. Crimes 

da Lei de Licitações – Lei 8.666/93. Comissões Parlamentares de Inquérito. Ação 

Popular. Mandado de Segurança. Inquérito Civil e Ação Civil Pública. Direito e Direito 

Administrativo. Atividade Administrativa. Princípios de Direito Administrativo. 

Organização Administrativa. Entidades, Órgãos e Competências Administrativas. 

Autarquias, Empresas Estatais e Fundações. Controle da Administração Pública. 

Noções e Princípios. Controle Administrativo, Legislativo e Judicial. Agentes Públicos. 

Agentes Políticos, Administrativos e Delegados. Servidores Públicos. Servidores 

Públicos Civis. Cargos e Empregos Públicos. Função Pública. Atos Administrativos. 

Fatos, Atos e Negócios Administrativos. Existência e Validade. Extinção. Processos 

Administrativos. Noções. Princípios e Fases. Licitações. Noções. Princípios 

Específicos e Fases da Licitação. Contratos Administrativos. Noções. Execução e 

Inexecução. Serviços Públicos. Noções e Princípios. Concessões e Permissões. 

Noções. Direitos do Usuário. Tarifa. Deveres do Prestador e do Estado. Bens Públicos. 

Noções. Princípios Específicos. Uso, Aquisição e Alienação. Deveres dos Usuários. 

Limitações à Propriedade e à Liberdade. Noções e Princípios. Desapropriação. 

Noções. Objeto e Competência. Princípios Específicos. Processo. Declaração e 

Execução. Responsabilidade Extracontratual do Estado. Noções. Ato e Dano. Causa. 

Princípios. 

DIREITO DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Responsabilidade Civil: noções gerais. Responsabilidade contratual e extracontratual e 

elementos. Responsabilidade subjetiva e objetiva. Responsabilidade civil do Estado. 

Responsabilidade nas relações de consumo. Responsabilidade subsidiária em 

decorrência da terceirização. Diferenciação entre responsabilidade solidária e a 

subsidiária. Diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva. 
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ANEXO III 

DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

 

CARGO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

 

DESCRIÇÃO: 

Executar, sob supervisão, serviços de apoio à administração geral. 

 

ATIVIDADES: 

 

 Entregar correspondências, documentos e materiais diversos, interna 
ou externamente, de acordo com as orientações recebidas; 

 Atender pequenos mandatos pessoais, internos ou externos, tais 
como pagamento de contas, entrega de recados, compra de 
materiais, serviços bancários e outros; 

 Afixar em quadros próprios, avisos comunicados e ordens de 
serviços, conforme instruções superiores; 

 Arrumar materiais de consumo de acordo com a orientação superior; 
 Efetuar serviços de limpeza em geral nas unidades de saúde, 

educação e outros órgãos da administração; 

 Preparar e servir café; 
 Preparar refeições; 

 Realizar limpeza de copa e cozinha; 
 Realizar serviços de preparação, lavagem e secagem de roupas 

hospitalares; 
 Receber, conferir e armazenar os gêneros alimentícios referentes a 

merenda escolar 

 Preparar e distribuir a merenda escolar; 
 Executar serviços de jardinagem em geral; 

 Requisitar, receber e distribuir material necessário ao serviço; 
 Utilizar, para realização dos trabalhos, microcomputadores, fax, e 

outros aparelhos semelhantes; 

 Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria da 
qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura; 

 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 
regulamentos instruções e manuais de serviços; 
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 Contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo setor a 

que estiver vinculado; 
 Exercer outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 

 

CARGO – COVEIRO 

DESCRIÇÃO: 

Auxiliar nas atividades de apoio operacional em geral, executando, sob 

supervisão, os respectivos serviços. 

ATIVIDADES: 

 Proceder à abertura e fechamento de covas e carneiras, para 
fins de inumação e exumação de cadáveres; 

 Zelar pela conservação de toda a área pertencente ao 

cemitério; 

 Executar serviços de manutenção de ferramentas e 
instrumentos utilizados no trabalho; 

 Proceder à limpeza de fossas, quando necessário; 

 Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria 

da qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura; 

 Contribuir para o cumprimento de metas do setor a que estiver 
vinculado; 

 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 
regulamentos, instruções e manuais de serviço; 

 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de 
complexidade. 

 

CARGO – FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS ( AMBIENTAL ) 

 

DESCRIÇÃO: 

 

Executar serviços de caráter de Supervisão, relativas á programação e 

execução das obras realizadas pela Prefeitura Municipal 
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ATIVIDADES: 

 

 Efetuar levantamentos diversos na coleta de dados para a elaboração 
de projetos; 

 Fiscalizar e orientar os serviços  de obras executados diretamente 
pelo Município e/ou através de empresa contratada; 

  Prestar orientação quanto aos pedreiros e demais artífices da área 

quanto a realização das obras; 
 Auxiliar os Engenheiros em trabalhos específicos da área; 

 Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria da 
qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura; 

 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 

regulamentos instruções e manuais de serviços; 
 Contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo setor a 

que estiver vinculado; 
 Exercer outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 

 

CARGO – JARDINEIRO 

DESCRIÇÃO: 

Auxiliar nas atividades de apoio operacional em geral, executando, sob 

supervisão, os respectivos serviços. 

ATIVIDADE: 

 Executar serviços de manutenção de ferramentas e 
instrumentos utilizados no trabalho; 

 Preparar a terra, arando-a, adubando-a, irrigando-a e 
efetuando outros tratos necessários para proceder ao plantio 

de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais em 
praças, parques e jardins; 

 Dispensar tratos especiais às plantas, renovando-lhe as partes 
danificadas, transplantando mudas e erradicando ervas 
daninhas; 

 Aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo para 
evitar ou erradicar pragas e moléstias; 

 Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria 
da qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura; 
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 Contribuir para o cumprimento de metas do setor a que estiver 

vinculado; 

 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 

regulamentos, instruções e manuais de serviço; 

 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de 

complexidade 

CARGO – AGENTE DE PORTARIA 

DESCRIÇÃO: 

Exercer vigilância nos prédios, percorrendo-os sistematicamente, 

inspecionando suas dependências e observando a entrada e saída de 

pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à 

ordem e à segurança. 

 

ATIVIDADES: 

 Percorrer a área sob sua responsabilidade, atentando para eventuais 
anormalidades nas rotinas de serviços; 

 Vigiar a entrada e saída de pessoas nas dependências sob sua 
guarda; 

 Fazer cumprir as normas quanto ao acesso de pessoas às 

dependências sob sua guarda; 

 Tomar as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se nas 

circunstâncias observadas e valendo-se da autoridade que lhe foi 
outorgada; 

 Zelar pela segurança das instalações e bens patrimoniais que lhe 

forem confiados; 

 Executar rondas e inspeções das dependências do edifico nos horário 

preestabelecidos e sempre que conveniente; 

 Verificar as instalações elétricas e hidráulicas, fazendo o seu 

desligamento quando necessário; 

 Tomar as providências cabíveis procedendo, inclusive ao registro da 
ocorrência, em caso de acidente ou outra anormalidade; 



 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM 

ESTADO DA BAHIA 

Gabinete do Prefeito 

 
 Prestar informações que possibilitem a punição de infratores e volta à 

normalidade; 

 Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria da 

qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura; 

 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 

regulamentos, instruções e manuais de serviço. 
 

 

 

CARGO – GUARDA MUNICIPAL  

 

DESCRIÇÃO: 

Executar, sob supervisão, serviços de vigilância e de segurança do 

Patrimônio Municipal e de bens sob responsabilidade da Prefeitura. 

 

ATIVIDADES: 

 

 Fiscalizar a entrada e saída de pessoas nos locais sob vigilância, de 

acordo com instruções que lhe sejam dadas; 
 Verificar fechamento de portas, janelas e portões da administração 

pública; 

 Fazer ronda diurna e noturna, segundo a escala de serviços; 
 Zelar pela segurança de autoridades e servidores municipais; 

 Zelar pela segurança do patrimônio municipal e dos bens sob 
responsabilidade da prefeitura; 

 Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria da 

qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura; 
 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 

regulamentos instruções e manuais de serviços; 
 Contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo setor a 

que estiver vinculado; 

 Exercer outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 
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CARGO – PEDREIRO 

DESCRIÇÃO: 

Executar serviços relativos à instalação, manutenção, conservação e 

construção de prédios públicos da Prefeitura, de acordo com a especialidade 

exigida, limpando, conservando e guardando os equipamentos necessários 

à realização do trabalho. 

 

ATIVIDADES: 

 Executar trabalhos de alvenaria, concertos e outros materiais, 
guiando-se por esquemas e orientações básicas, utilizando 
processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, 

reformar ou reparar prédios e obras similares; 

 Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria 
da qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura; 

 Contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo 
setor a que estiver vinculado; 

 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 
regulamentos, instruções e manuais de serviço; 

 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de 

complexidade. 
 

 

CARGO: CARPINTEIRO 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA:Execução de serviços de carpintaria, marcenaria 

e pintura em geral. 

 

ATIVIDADES: 

 

 Confeccionar e recuperr utensílios de madeira; 
 Instalar portas, janelas e outras peças de madeira; 
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 Fazer o levantamento do material a ser empregado nos serviços que 

realizar;  
 Executar serviços gerais de pintura; 

 Executar outras atividades correlatas. 
 

CARGO – MOTORISTA  

 

DESCRIÇÃO: 

Dirigir veículos de passageiros e/ou de carga, conduzindo-os conforme as 

necessidades da Prefeitura, observando as regras de trânsito e operando os 

equipamentos acoplados no veículo. 

 

ATIVIDADES: 

 

 Conduzir veículos em cidades ou estradas para transporte de pessoas 
e materiais, observando as normas de trânsito. 

 Providenciar a manutenção do veículo, vistoriando o estado dos 
pneus, nível de combustível, óleo e água e testando of reio e a parte 

elétrica; 
 Transportar cargas e zelar pelo acondicionamento e segurança das 

mesmas; 

 Manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeito estado e 
satisfatórias condições de funcionamento, comunicando ao chefe 

imediato as falhas verificadas ou, se for o caso, operando pequenos 
consertos; 

 Transportar doentes em ambulâncias, observando os cuidados 

necessários; 
 Efetuar reparos de emergência no veículo; 

 Zelar pela conservação do veículo, recolhendo-o à garagem quando 
encerrado o expediente; 

 Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria da 

qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura; 
 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 

regulamentos, instruções e manuais de serviço; 
 Contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo setor a 

que estiver vinculado; 

 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 
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CARGO – OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

DESCRIÇÃO: 

 

Conduzir e operar máquinas destinadas a escavar, nivelar ou aplainar 

terrenos. 

 

ATIVIDADES 

 

 Conduzir a máquina, acionar o motor, manipular os comandos de 
marcha e acionar os comandos de carga e descarga; 

 Manobrar a m’quina, acionar os comandos para empurrar a terra 
solta, rebaixar as partes mais altas e nivelar a superfície ou deslocar 

a terra para outro lugar; 
 Movimentar a lâmina da niveladora e concha da pá mecânica; 

 Compactar terrenos, concretos ou outros materiais; 
 Acionar as alavancas de controle para posicionar o mecanismo, 

seguindo as necessidades do trabalho; 

 Extrair areia, cascalho e lixo do solo; 
 Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria da 

qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura; 
 Contribuir para o estabelecimento e o cumprimento das metas do 

setor que estiver vinculado; 

 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 
regulamentos, instruções e manuais de serviço; 

 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 
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CARGO – AUXILIAR   ADMINISTRATIVO  

 

 

DESCRIÇÃO: 

Executar, sob supervisão, serviços de apoio à administração geral. 

 

ATIVIDADES: 

 

 Efetuar cálculos simples 
 Ordenar e arquivar documentos seguindo critérios preestabelecidos; 

 Registrar a freqüência da mão de obra, vistoriando os cartões de 
ponto; 

 Digitar e formular documentos atinentes aos serviços 
administrativos; 

 Requisitar, receber e distribuir material necessário ao serviço; 
 Coletar dados referentes a atividades mensuráveis; 
 Utilizar, para realização dos trabalhos, microcomputadores, fax, e 

outros aparelhos semelhantes; 
 Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria da 

qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura; 
 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 

regulamentos instruções e manuais de serviços; 

 Contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo setor a 
que estiver vinculado; 

 Exercer outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 

 

 

 

 

 

CARGO – FISCAL DE TRIBUTOS  
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DESCRIÇÃO: 

Executar serviços de fiscalização tributária municipal. 

 

ATIVIDADES: 

 

 Executar tarefas de fiscalização de tributos da fazenda municipal, 

inspecionando estabelecimentos industriais, comerciais e de 
prestação de serviços, etc, examinando rótulos, faturas, selos de 
controle, notas fiscais e outros para defender o interesse do 

Município; 
 Fiscalizar sorteios, concursos, vendas e promessas de vendas de 

direitos e outras modalidades de capacitação de poupança, 
procedendo as necessárias verificações e sindicância para defender a 
economia popular; 

 Autuar contribuintes em infração, instaurando processo 
administrativo-fiscal e providenciando as respectivas notificações 

para assegurar o cumprimento de normas legais; 
 Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria da 

qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura; 

 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 
regulamentos instruções e manuais de serviços; 

 Contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo setor a 
que estiver vinculado; 

 Exercer outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 

 

 

CARGO – AGENTE ADMINISTRATIVO  

 

DESCRIÇÃO 

Executar, sob supervisão, serviços de apoio à administração geral. 

 

ATIVIDADES 
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 Efetuar cálculos simples 

 Ordenar e arquivar documentos seguindo critérios preestabelecidos; 
 Registrar a freqüência da mão de obra, vistoriando os cartões de 

ponto; 
 Digitar e formular documentos atinentes aos serviços 

administrativos; 
 Requisitar, receber e distribuir material necessário ao serviço; 
 Coletar dados referentes a atividades mensuráveis; 

 Utilizar, para realização dos trabalhos, microcomputadores, fax, e 
outros aparelhos semelhantes; 

 Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria da 
qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura; 

 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 

regulamentos instruções e manuais de serviços; 
 Contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo setor a 

que estiver vinculado; 
 Exercer outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 

 

 

CARGO – TÉCNICO EM  ENFERMAGEM 

DESCRIÇÃO: 

Atender às necessidades dos enfermos, atuando sob supervisão do 

enfermeiro, bem como realizar outras tarefas junto às unidades especiais 

hospitalares, tais como: Centro de material, Centro Obstétrico, Berçário, 

UTI e Enfermarias. 

ATIVIDADES: 

 Controlar sinais vitais dos pacientes, usando aparelhos de ausculta e 
pressão para registrar anomalias; 

 Ministrar medicamentos e tratamentos, observando horários, 
posologia e outros dados prescritos; 

 Fazer curativos simples, utilizando noções de primeiros socorros ou 

observando prescrições; 

 Preparar pacientes para consultas médicas e exames; 

 Conferir e adicionar o material a ser esterilizado; 

 Esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos; 
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 Zelar pela assepsia, conservação e limpeza do material, instrumental, 

ambientes e equipamentos destinados ao uso médico-cirúrgico; 

 Armazenar e distribuir o material esterilizado; 

 Recolher o material para análises clínicas; 

 Buscar material e/ou equipamento do almoxarifado, mediante 

entrega de requisição; 

 Transportar e entregar pedido de material e resultados de exames, 
bem como encaminhar exames laboratoriais, quando solicitado; 

 Buscar material no banco de sangue; 

 Auxiliar na passagem do paciente da mesa cirúrgica para a maca; 

 Auxiliar o circulante de sala na vigilância de pacientes em 
recuperação anestésica; 

 Tomar providências imediatas em caso de urgência; 

 Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria da 
qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura; 

 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 
regulamentos, instruções e manuais de serviço; 

 Contribuir para o estabelecimento e o cumprimento das metas do 

setor a que estiver vinculado; 

 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade; 

 

 

CARGO:  TÉCNICO DE RADIOLOGIA 

 

 DESCRIÇÃO: 

 

Desempenhar função-atividade de TÉCNICO DE RADIOLOGIA para o Serviço 

de Radiologia 
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das Unidades Médicas e de Apoio  à Traumatologia e às Divisões de 

Hospitalares, bem como em postos médicos onde são necessárias a atuação 

deste profissional. 

 

ATIVIDADES: 

 

 Revelar os filmes radiográficos; 
 Manutenção das processadoras de filmes; 
 Preparar os químicos para as processadoras; 

 Ter disponibilidade para plantões em finais de semana e feriados, 
quando necessário. 

 

CARGO – BIOQUÍMICO/FARMACEUTICO 

 

DESCRIÇÃO: 

   

- Executar serviços voltados a saúde preventiva da população, cujos 

serviços realizar-se-ão na sua maioria em visitas domiciliares 

 

ATIVIDADES: 

 Controlar sinais vitais dos pacientes, usando aparelhos de ausculta e 
pressão para registrar anomalias; 

 Ministrar medicamentos e tratamentos, observando horários, 
posologia e outros dados prescritos; 

 Fazer curativos simples, utilizando noções de primeiros socorros ou 
observando prescrições; 

 Preparar pacientes para consultas médicas e exames; 

 Conferir e adicionar o material a ser esterilizado; 

 Esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos; 

 Zelar pela assepsia, conservação e limpeza do material, instrumental, 
ambientes e equipamentos destinados ao uso médico-cirúrgico; 
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 Armazenar e distribuir o material esterilizado; 

 Recolher o material para análises clínicas; 

 Buscar material e/ou equipamento do almoxarifado, mediante 

entrega de requisição; 
 

CARGO – ENFERMEIRO 

DESCRIÇÃO: 

Planejar, organizar, executar e avaliar os serviços e a assistência de 

enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para 

promover a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva, bem 

como tarefas relativas à observação, ao cuidado, à educação sanitária de 

toda clientela assistida, administração de medicamentos e tratamento 

prescrito e/ou a aplicação de medidas para prevenção e controle sistemático 

de doenças e infecções hospitalares, 

ATIVIDADES: 

 Dirigir órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da 
Prefeitura e chefiar serviço e unidade de enfermagem; 

 Organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades técnicas 

e auxiliares; 

 Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços da 
assistência de enfermagem; 

 Emitir parecer sobre matéria de enfermagem; 

 Admitir pacientes; 

 Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco 
de vida; 

 Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que 

exijam conhecimentos de base científica a capacidade de tomar 
decisões imediatas; 

 Participar do planejamento, elaboração, execução e avaliação da 
programação e dos planos assistenciais de saúde; 

 Prescrever medicamentos estabelecidos em rotina aprovada pela 

Secretaria de Saúde; 
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 Participar de projetos de construção ou reforma de postos ou 

unidades de saúde; 

 Prestar assessoramento em assuntos relacionados a sua área de 

atuação; 

 Elaborar relatórios contendo dados e  informações técnicas e 

estabelecer contatos sobre assuntos referentes à sua área de 
atuação; 

 Propor medidas para melhoria da qualidade dos serviços prestados 

pela Prefeitura; 

 Participar do planejamento das ações da Secretaria de Saúde e da 

definição de suas diretrizes e metas; 

 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 
regulamentos, instruções e manuais de serviço; 

 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 

 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 

 

DESCRIÇÃO: 

 

Prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar atividades 

fisioterapêuticas dos clientes, sua eficácia, resolutividade e condições de 

alta. 

 

 

ATIVIDADE:  

 

 Definir, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e avaliar as 

atividades da assistência fisioterapêutica aos clientes; 
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avaliar o estado funcional do cliente, a partir da identidade da 
patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, 

da anamnese funcional e exame de cinesia, funcionalidade e 
sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas; 

  
estabelecer rotinas para a assistência fisioterapêutica, fazendo 
sempre as adequações necessárias. 

solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução 
do quadro funcional do cliente, sempre que necessário; 

  
recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres 
técnicos especializados, quando necessário; 

  
reformular o programa terapêutico sempre que necessário. 

  
registrar no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, 
sua evolução, as intercorrências e a alta em Fisioterapia. 

  
integrar a equipe multidisciplinar de saúde, com participação plena na 

atenção prestada ao cliente. 
  

desenvolver estudos e pesquisas relacionados a sua área de atuação. 

colaborar na formação e no aprimoramento de outros profissionais de 
saúde, orientando estágios e participando de programas de 

treinamento em serviço. 
  

efetuar controle periódico da qualidade e resolutividade do seu 

trabalho. 
  

elaborar pareceres técnicos especializados. 
 

 

CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA 

 

 

DESCRIÇÃO: 

 

Auxiliar o Farmacêutico na execução de Atividades concernentes às suas 

funções. 
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ATIVIDADES: 

 

 Confecção dos pedidos de medicamentos e material médico-hospitalar ao 
serviço de farmácia de acordo com o cronograma da Unidade. 

  Recebimento, conferência e correto armazenamento dos medicamentos e 
materiais. Controle de validade de produtos estocados.  

 Organização da área de estocagem da farmácia da unidade.  

 Entrega dos medicamentos à população e orientação quanto ao uso correto dos 
medicamentos de acordo com a prescrição médica 

 . Cordialidade no atendimento aos munícipes e/ou demais colegas. 
Arquivamento de documentos.  

 Cumprimento rigoroso dos procedimentos operacionais existentes 

 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 

 

 

 

 

CARGO – ODONTÓLOGO 

DESCRIÇÃO: 

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, 

utilizando processos clínicos ou cirúrgicos par promover e recuperar a saúde 

bucal em geral. 

ATIVIDADES: 

 Examinar, 8identifcar e tratar clínica e/ou cirurgicamente afecções 
dos dentes e tecidos de suporte, restabelecendo forma e função; 

 Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e 
laboratoriais para complementação de diagnóstico; 
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 Manter o registro de pacientes atendidos, anotando a conclusão do 

diagnóstico, tratamento e evolução da afecção para orientação 
terapêutica adequada; 

 Prescrever e administrar medicamentos; 

 Aplicar anestésicos locais e regionais; 

 Prestar orientação sobre saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção 
de cárie dental e doenças periodentais; 

 Orientar e encaminhar pacientes para tratamento especializado; 

 Participar de reuniões administrativas e científicas da área de saúde; 

 Propor medidas para melhoria da qualidade dos serviços prestados 

pela Prefeitura; 

 Participar do planejamento das ações da Secretaria de Saúde e Ação 
Social e da definição de suas diretrizes e metas; 

 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 

CARGO – COZINHEIRA E/OU MERENDEIRA 

 

DESCRIÇÃO: 

Preparar refeições em restaurantes, cozinhas industriais e outras, temperando os 

alimentos, refogando-os, assando-os, cozendo-os, fritando-os ou tratando-os de outro 

modo, para atender as exigências de cardápios e pedidos. 

 

ATIVIDADES: 

 

 Responsabilizar pelo total preparo e cozimento do alimento cumprindo as 
receitas, a programação e horários pré-estabelecidos; 

  Preparar e servir as refeições, lanches e sobremesas quando necessário;  
 Responsabilizar pela arrumação do freezer, da geladeira e da dispensa; 

Controlar o estoque de ingredientes, verificando o seu nível e estado dos que 
são sujeitos a deterioração, para providenciar as reposições necessárias; 

  Cuidar da limpeza e conservação da cozinha, material e de utensílios utilizados, 
para garantir sua boa apresentação e higiene; 
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  Executar tarefas afins 

 

CARGO –  VIGILANTE 

 

DESCRIÇÃO: 

 

Assegurar a proteção e segurança do Local de Trabalho e outras Entidades. 

 

 

ATIVIDADES: 

 Controlar  entradas e saídas de pessoal, visitantes e viaturas, a inspecção de 
volumes e cargas,  

 Fazer rondas nas instalações do trabalho para verificação do estado de 
equipamentos. 

 Executar tarefas afins 
 

 

CARGO –  AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO 

 

DESCRIÇÃO: 

 

Atender os leitores, orientando-os no manuseio dos fichários e localização de livros e 

aplicações, para auxiliá-los em suas consultas e manutenção do Local de trabalho. 

 

ATIVIDADES: 

 

 Efetuar o registro dos livros retirados por empréstimos, anotando seus títulos, 
autores, códigos de referência, identidade do usuário, data prevista para a 
entrega e outros dados de importância, para garantir a futura devolução dos 
mesmos e obter dados para levantamento estatístico; 
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 Controlar a entrada de livros devolvidos, registrando a data de devolução dos 

mesmos e/ou calculando a soma a ser cobrada para as entregas em atraso, 
para manter o acervo bibliográfico; 

 Enviar lembretes referentes a livros cuja data de devolução esteja vencida, 
preenchendo formulários apropriados, remetendo-os pelos correios a seus 
usuários; 

 Repor nas estantes, os livros utilizados pelos usuários, posicionando-os nas 
prateleiras de acordo com o sistema de classificação adotado na biblioteca, 
para mantê-los ordenados e possibilitar novas consultas e registros; 

 Manter atualizados os fichários catalográficos de biblioteca, completando-as e 
ordenando suas fichas de consulta, para assegurar a pronta localização dos 
livros e publicações; 

 Digitar e/ou datilografar fichas e etiquetas em geral. 

 Executar tarefas afins 
 

 

 

CARGO –  TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

DESCRIÇÃO: 

Realizar atividades concernentes à computação. 

 

ATIVIDADES: 

 

 Analisar, detectar, diagnosticar e resolver problemas em geral referente a 
questões de hardware e software. 

 Manutenção e configuração de equipamentos de rede (intranet e Internet). 
Instalar, configurar e dar manutenção em Sistemas Operacionais, software 
aplicativos e sistemas gestores de bancos de dados.  

 Instalar, configurar e dar manutenção em redes de computadores. 
  Deve ter noções básicas de elétrica e eletrônica, capacidade de identificação de 

defeitos e possíveis reparos técnicos. 
 Realizar atividade de computação como digitação, confecção de planilhas e 

alimentação de dados. 

 Executar tarefas afins. 
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CARGO –  SECRETARIO ESCOLAR 

DESCRIÇÃO: 

Supervisionar a execução, por parte dos auxiliares que estão sob sua 

responsabilidade, de todos os serviços de administração e escrituração escolares, 

arquivos ativos e inativos, fichários e assentamentos; 

 

ATIVIDADES: 

 

 Zelar pelo cumprimento de toda legislação em vigor pertinente ao ensino; 

 Despachar diretamente com o chefe do Departamento de Ensino sobre 
assuntos 

pertinentes ao expediente da secretaria escolar; 

 Receber e dispor sobre toda correspondência oficial relativa aos assuntos 
de interesse direto da secretaria escolar; 

 Providenciar a elaboração e atualização da lista geral de alunos do Colégio 
com número de matrícula e demais dados pessoais; 

 Receber da Divisão de Coordenação Pedagógica informações que visem a 
elaboração e atualização da relação nominal dos professores do Colégio; 

 Providenciar a elaboração do mapa demonstrativo de matrícula de alunos; 

 Articular-se com os demais organismos do Departamento de Ensino 
visando o eficiente desempenho de suas atividades, em especial quanto à 
obtenção, dentro dos prazos regimentais previstos, de dados sobre o 
aproveitamento escolar dos alunos, ao fim de cada bimestre; 

  Zelar pela entrada e saída de documentação pertinente aos alunos e a 
outros assuntos internos da Secretaria Escolar, evitando que pessoas 
estranhas ao setor tenham conhecimento de seu conteúdo, liberando-a 
somente quando for requerida pelos organismos internos e pessoas 
autorizadas; 

 Secretariar a reunião do Conselho de Ensino; 

 Subsidiar o Conselho de Ensino com informações necessárias para o 
estabelecimento de resolução que normatiza a execução de matrícula de 
alunos do Colégio; 

 Atribuir competência a seus subordinados diretos; 

  Responsabilizar-se pelo pessoal e pela carga da secretaria escolar; 

  Praticar outros atos administrativos de sua competência, inerentes a sua 
função, conferidas pelo Diretor de Ensino e Instrução ou pelo Comandante 
Geral. 

 

 Executar tarefas afins. 
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CARGO – PROFESSOR 

DESCRIÇÃO: 

Exercício da docência em regência de classes  do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

e/ou Profissionalizante. 

ATIVIDADES: 

 

 Planeja e ministrar aulas em disciplinas do currículo de 5ª a 8ª série do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio, ou no instrumento/modalidade para a área de 

música; 

 Analisa dados referentes à recuperação, aprovação e evasão de alunos; 
 Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; 
 Participa da escolha do livro didático; 
  Participa de estudos e pesquisas da sua área de atuação; 

  Participa da promoção e coordenação de reunião, encontros, seminários, 
cursos, eventos da 

área educacional e correlata; 

  Participa da elaboração e gestão da proposta pedagógica da escola em uma 
ação coletiva 

com os demais segmentos; 

  Produz e publica textos pedagógicos; 
  Coordena as atividades de bibliotecas escolares; 
  Coordena, formula, executa, avalia e supervisiona a política educacional; 
  Coordena e supervisiona e avalia a política educacional; 

  Normatiza vivências curriculares e a vida escolar do aluno e também zela pelo 
cumprimento da legislação escolar e educacional; 

  Planeja executa e avalia atividades de capacitação de pessoal da área de 
educação; 

  Participa da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, 
propostas, programas e políticas educacionais; 

  Supervisiona a utilização de equipamentos de laboratórios e salas – ambiente; 
  Emite parecer técnico; 

  Executa outras atividades correlatas. 
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CARGO: NUTRICIONISTA  

 

DESCRIÇÃO : 

Planeja, coordena e supervisiona serviços ou programas relativas a 

educação alimentar, nutrição dietética para indivíduos ou coletividades. 

 

ATIVIDADES: 

 

 - elabora, mantém e avalia planos e programas de alimentação e 

nutrição; 

 - coordena e propõe a adoção de normas, padrões e métodos de 

educação e assistência alimentar nos estabelecimentos escolares, 

hospitalares creche e outros; 

 - presta informes técnicos para criação e e divulgação de normas e 

métodos de higiene alimentar, visando a proteção materno infantil e 

de doentes;  

 - elabora diagnósticos, examinando as condições alimentares e de 

nutrição da população; 

 - planeja, coordenar e supervisionar campanhas educativas para 

criação, readaptação ou alteração de hábitos e regimes alimentares 

adequadas; 

 - registra consultas, elaborando dietas sobre orientação médica como 

complemento ao tratamento do paciente; 

 - zela pela ordem, manutenção, condições higiênicas e segurança do 

ambiente de trabalho; 

 - executa outras atividades correlatas. 

 

CARGO – PROCURADOR  JURÍDICO 

 



 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM 

ESTADO DA BAHIA 

Gabinete do Prefeito 

 
DESCRIÇÃO: 

Representar judicialmente o Município, bem como prestar consultoria 

superior à Administração Municipal. 

 

ATIVIDADES: 

 Representar judicialmente o Município e suas autarquias quando 
houver; 

 Cobrar administrativa e judicialmente a Dívida Ativa do Município; 

 Defender em juízo e fora dele, ativa e passivamente, os atos e 

prerrogativas do Prefeito; 

 Exercer funções de Consultoria Jurídica da Administração, no plano 
superior, bem como, emitir pareceres normativos ou não, para fixar a 

interpretação governamental de leis ou atos administrativos; 

 Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao judiciário, em 

mandados de segurança impetrados contra ato do Prefeito e de 
outras autoridades do Executivo Municipal; 

 Exercer controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo e 
a defesa dos interesses legítimos do Município; 

 Propor medidas para a melhoria da qualidade dos serviços prestados 

pela Prefeitura; 

 Participar do planejamento das ações da Prefeitura e da definição de 

suas diretrizes e metas; 

 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 

CARGO – ENGENHEIRO CIVIL 

DESCRIÇÃO: 

Elaborar, executar e dirigir projetos de edificações e outras obras de 

engenharia civil, estudando características e preparando planos, métodos 

de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a 

construção, manutenção e reparos de obras a assegurar os padrões 

técnicos exigidos. 

ATIVIDADES 
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 Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, 

estudando o projeto e examinando as características do terreno 
disponível para determinar o local mais apropriado para a 

construção; 

 Calcular os esforços e deformações previstas na obras projetada ou 

que afetam a mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, 
levando em consideração fatores como carga calculada, pressão da 
água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para 

apurar a natureza dos materiais que devem se utilizados na 
construção; 

 Elaborar o projeto da construção, preparando plantas e 
especificações da obra, indicando tipos e qualidades de materiais, 
equipamento e mão-de-obra, necessários e efetuando um cálculo 

aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo ao órgão competente 
pra a aprovação; 

 Preparar o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, 
cronogramas e outros subsídios que se fizerem necessários, para 
possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; 

 Dirigir a execução de projetos, acompanhando as operações à medida 
que avançam as obras para assegurar o cumprimento dos prazos e 

dos padrões de qualidade e segurança técnica; 

 Controlar o desenvolvimento do projeto, supervisionando e 
orientando os aspectos técnicos para assegurar a observância das 

especificações e dos padrões de qualidade e segurança; 

 Avaliar os trabalhos de arruamento, estradas, obras hidráulicas e 

outras, examinando in-loco, consultando topógrafos e profissionais 
assemelhados, emitindo pareceres técnicos para assegurar a 
observância às normas de segurança e qualidade; 

 Prestar assessoramento técnico em assuntos relacionados a sua área 
de atuação; 

 Propor medidas para a melhoria da qualidade dos serviços prestados 
pela Prefeitura; 

 Participar do planejamento das ações da Prefeitura e da definição de 

suas diretrizes e metas; 

 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, 

regulamentos, instruções e manuais de serviço; 

 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

DESCRIÇÃO: Planeja, coordena e executa programas e ações que 

objetivam a promoção social dos indivíduos, grupos e comunidades, 

tomando como ponto de partida, o conhecimento dinâmico da realidade 

social – econômica e cultural vigente. 

 

ATIVIDADES: 

 

 realizar anamnese social, estabelecendo o plano de intervenção do 
serviço social; 

 proceder acompanhamento social do tratamento de saúde, às 

pessoas carentes e deficientes; 
 realizar estudos, pesquisas e levantamento relativos ao conhecimento 

sócio-econômico e cultural do meio sobre o qual atua, no município; 
 planejar, coordenar e realizar estudos e investigações sobre causas 

de problemas ou desajustes sociais identificados na comunidade; 

 desenvolver projetos, programas ou ações específicos nas áreas de 
serviço social, para indivíduos, grupos ou segmentos da comunidade; 

 participar de projetos de pesquisa, visando a implantação de serviços 
especializados na área de desenvolvimento comunitário; 

 participar do desenvolvimento de pesquisas médico-sociais, através 

de entrevistas e reuniões, visando interpretar a situação social do 
doente e de sua família;  

 participar de estudos para internamentos e alta hospitalar, 
promovendo a ambientação de egressos hospitalares; 

 proceder acompanhamento social do tratamento de saúde; 

 realizar visitas domiciliares e mantém contatos com organizações 
institucionais e/ou comunitárias, com vistas ao tratamento do 

usuário; 
 estimular o processo de participação da população, no sentido de 

incorporação de suas demandas pelo serviços social e de saúde; 

 colaborar, através da prestação de serviços no âmbito de sua área 
específica, com entidades assistências, grupos ou segmentos 

populacionais da comunidade; 
 executar perícias e emite laudos, pareceres ou relatórios 

circunstanciados sobre assuntos relacionados com a assistência 

social; 
 elaborar relatórios contendo a estatística dos atendimentos 

realizados; 
 assessorar superiores em matéria de sua especialidade; 

 organizar e mantém fichários e registros dos casos assistidos; 
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 ministrar treinamento, quando necessário, na sua área específica; 

 executar outras atividades correlatas. 
 

CARGO: ENCANADOR 

 

DESCRIÇÃO: Executar encanamentos de redes de água em prédios  

residências/comercias/públicos e outras atividades afins. 

 

ATIVIDADES: 

 

 Desentupimento de pias, tanques, ralos, substituição de tubulações e serviços 
hidráulicos em geral. 

 Execução de redes adutoras de água; 

 Execução de redes distribuidora de água; 

 Execução de redes de esgotos; 

 Auxiliar os engenheiros  em trabalhos específicos da área; 

 Fornecer dados e prestar informações necessárias a melhoria de qualidades 
prestados pela Prefeitura; 

 Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, regulamentos, 
instruções e manuais de serviços; 

 Contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo setor que estiver 
vinculado; 

 Exercer outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade; 
 

CARGO: RECEPCIONISTA 

 

DESCRIÇÃO : 

Opera mesa telefônica, efetuando ligações, transmitindo ou recebendo mensagens 

informações quando solicitada, no central telefônica da Prefeitura Municipal de postos 

de serviços dos distritos. 

 

ATIVIDADES: 
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 presta informações relacionadas com o pessoal e órgão solicitando, mantendo 

cadastro atualizado de números de aparelhos telefônicos de interesse especifico 
de unidade; 

 - relata e requisita conserto dos ramais linhas telefônicas, quando apresentarem 
defeitos; 

 - controla ligações locais e interurbanas, anotando ramal, nome do solicitante, 
assunto, destino e horário, em formulários apropriados; 

 - mantém arquivos e documentos referentes ao serviço do centro telefônico; 

 - opera a mesa telefônica de transmissão e recepção; 

 - executa outras atividades correlatas. 
 

 

 

CARGO : PSICOLOGO 

DESCRIÇÃO:  Dentro de suas atribuições profissionais, pode atuar no âmbito da 

educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e comunicação, 

com o objetivo de promover o respeito à dignidade e à integridade do ser humano 

ATIVIDADES: 

 Avaliar comportamento individual, grupal e institucional. 

 Aprofundar o conhecimento das características individuais, situações e 
problemas. 

 Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre 
o indivíduo, na sua dinâmica inter e intra-psíquica e suas relações sociais, para 
orientar-se no diagnóstico e atendimento psicológico. 

  Definir protocolos e instrumentos de avaliação, aplicar e mensurar os 
resultados. 

 Elaborar e executar estudos e projetos ou rotinas na área de gestão de 
pessoas. 

 . Acompanhar cliente durante o processo de tratamento ou cura, tanto psíquica 
como física em atendimento individual ou grupal. 

  Proporcionar suporte emocional para cliente internado em hospital e seus 
familiares, auxiliando-os na elaboração de experiência de doença orgânica, 
crises e perdas. 

 Realizar acompanhamento terapêutico no pré, peri e pós-cirúrgico. 

 Observar e propor mudanças em situações e fatos que envolvam a 
possibilidade de humanização do contexto hospitalar. 

 Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando 
atividades em conjunto, tais como: visitas médicas; discussão de casos; 
reuniões administrativas; visitas domiciliares etc. 

 Realizar e coordenar atividades educativas e grupos de adesão com clientes e 
familiares, especialmente em casos de doenças crônicas. 

 Proporcionar suporte emocional para a equipe de saúde em situações 
extremas. 
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 Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, 

eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 

 Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. 

 Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

 Trabalhar segundo normas padrão de biossegurança, qualidade, produtividade, 
higiene e preservação ambiental. 

 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos 
e programas de informática.  

 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. 

 

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 

DESCRIÇÃO : Atuar em áreas de desenvolvimento de sistemas; 

ATIVIDADES: 

 

 - Desenvolver sistemas para aplicação em Sistemas de Supervisão e Controle; 

 - Desenvolver sistemas WEB; 

 - Desenvolver sistemas para o ambiente GNU/Linux; 

 Para o cargo de Analista de Suporte: 

 - Atuar em áreas de suporte técnico e infraestrutura; 

 - Manter e melhorar o ambiente de servidores e serviços do Instituto; 

 - Desenvolver políticas de segurança para acesso à informação. 

 - executa outras atividades correlatas 

 

CARGO: AUXILIAR DE CRECHE/ CLASSE 

 

DESCRIÇÃO : 

Servir as crianças nas necessidades diárias, cuidando de sua higiene, 

orientando-as nas distrações, auxiliando-as nas refeições, para garantir o bem-

estar e o desenvolvimento sadio das mesmas.  

 

 

ATIVIDADES: 

 Cuidar da higiene das crianças; 
 Auxiliar as crianças nas refeições; 
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 Ministrar medicamentos, segundo orientação médica; 
 Orientar as crianças nas atividades recreativas; 
 Controlar o repouso das crianças; 
 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 

 

 CARGO – AUXILIAR EM RAIO X  

 

 ATIVIDADES: 

 

 Organizar, orientar e participar da supervisão e treinamento de pessoal auxiliar 

na área ambulatorial;; 

 

 acompanhar o atendimento individual ou em grupo de pacientes, de acordo 

com programas de ações preventivas e curativas de saúde; 

 

  auxiliar no proceder às radiografias, mamografias e outros procedimentos de 

sua competência, com a utilização de equipamentos apropriados; 

 

 Auxiliar no  proceder à revelação dos mesmos, avaliando-os e refazendo-os 

quando necessário;   

 

 observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho e executar 

outras tarefas correlatas  que lhe forem atribuídas. 

 

 

 CARGO – TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 ATIVIDADES: 
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 Planejar, controlar, orientar e executar as atividades relativas à administração 

de Programas  e Projetos Escolares; 

 executar outras tarefas correlatas  que lhe forem atribuídas 

 

CARGO – TÉCNICO EM SISTEMAS EDUCACIONAL 

 

ATIVIDADES: 

 

 Assessorar nos serviços da área de informação em Educação e em todos os 

departamentos da Secretaria Municipal de Educação. 

 Alimentar os Sistemas e/ou Programas relacionados à Educação. 

 executar outras tarefas correlatas  que lhe forem atribuídas 

 

CARGO – ENGENHEIRO AGRIMENSOR 

 

ATIVIDADES: 

 realizar atividades em topografia, geodésia e batimetria, levantando e 

calculando pontos topográficos e geodésicos.  

 Elaborar documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e 

articulação de cartas,  

 efetuar levantamentos por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais.  

São responsáveis pelo gerenciamento de projetos e obras de 

agrimensura e cartografia 

 . Assessorar na implantação de sistemas de informações geográficas, 

  Implementar  projetos geométricos.  

  pesquisar novas tecnologias. 

 

 

CARGO –  ORIENTADOR SOCIAL 
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ATIVIDADES: 

 Realizar, sob orientação do técnico de referência do CRAS ou de técnico 
da entidade prestadora do Serviço Socioeducativo,  

  Facilitar o processo de integração do(s) coletivo(s) sob sua 
responsabilidade; 

  Mediar os processos grupais, fomentando a participação democrática 
dos jovens e a sua organização, no sentido do alcance dos objetivos do 
Serviço Socioeducativo de Convívio; 

  Registrar a freqüência diária dos jovens ao Serviço Sócioeducativo e 
encaminhar os dados para o gestor municipal, ou a quem ele designar, 
nos prazos previamente estipulados; 

 Avaliar o desempenho dos jovens no Serviço Socioeducativo, 
informando ao CRAS as necessidades de acompanhamento individual e 
familiar; 

  Acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades ministradas por 
outros profissionais, atuando no sentido da integração da equipe do 
Projovem Adolescente E DEMAIS Programas do CRAS 

 Participar, juntamente com o técnico da referência do CRAS, de 
reuniões com as famílias dos jovens, para as quais for convidado; 

 Participar de reuniões sistemáticas com o técnico de referência do 
CRAS; 

  Participar das atividades de capacitação  
 executar outras tarefas correlatas  que lhe forem atribuídas 

  
 

 

 

 

 

 

 


