
 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 
CNPJ: 08.945.727/0001-53 – TEL.: (83) 3445 - 1011 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30, 1º Andar, Centro  

Paulista-PB (CEP: 58.860-000) 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 
 

 O Prefeito Constitucional do Município de Paulista, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que será realizado neste 

Município Concurso Público de provas e de provas e títulos, conforme Portaria instituída e tendo em vista o 

disposto no artigo 37 da Constituição Federal c/c as Leis Municipais, como também resolve baixar o 

presente Edital que passa a vigorar como único regulamento do Concurso Público para o recrutamento e 

seleção de candidatos aos seguintes Cargos: Agente Comunitário de Saúde Microárea02 – 01 vaga; 

Agente Comunitário de Saúde Microárea03 - 01 vaga; Agente de Vigilância Sanitária – 01 vaga; 

Condutor Socorrista do Samu – 03 vagas; Coveiro – 01 vaga; Fiscal de Obras- 01 vaga; Técnico de 

Enfermagem – 05 vagas; Técnico de Enfermagem Socorrista do SAMU – 02 vagas; Técnico em 

Análise de Laboratório – 01 vaga; Técnico em Edificações – 01 vaga; Tradutor Intérprete da Língua 

Brasileira dos Sinais – Libras – 01 vaga; Tratorista –02 vagas; Bioquímico - 01 vaga; Engenheiro 

Civil – 01 vaga; Médico – 05 vagas; Odontólogo – 02 vagas; Odontólogo com Especialização em 

Periodontia- 01 vaga; Odontólogo com Especialização em Buco- maxilo-facial – 01 vaga;  Psicólogo – 

01 vaga. O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade técnica e operacional da Ápice 

Consultoria, conforme processo licitatório e Contrato Estabelecido.  

 
O Edital nº 001/2013 será afixado no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal de Paulista a partir da data 

da publicação deste Aviso, assim como será entregue aos candidatos inscritos quando da efetivação da inscrição 

no mencionado Concurso Público. As inscrições ao Concurso Público ocorrerão no período de 11 de setembro a 

10 de outubro de 2013, de segunda a sexta feira (nos dias úteis), das 8h às 12h e das 14:00h às 17h, na sede da 

Secretaria Municipal de Educação de Paulista, situada à rua Cel. José Avelino, 199 - Centro - Paulista -PB, ou 

pela Internet no site da organizadora: www.apiceconsultoria.com . O cartão de inscrição será disponibilizado ao 

candidato no período de 18 de outubro a 01 de novembro de 2013, no mesmo local e horário em que se 

efetuaram as inscrições ou pela internet. A prova será realizada na data provável de 03 de novembro de 2013 

em horários e locais a serem comunicados aos candidatos inscritos por meio do cartão de inscrição definitivo, 

que lhes será entregue na data supracitada.  

 

 

CAPÍTULO I - DOS CARGOS E REQUISITOS 
 

1. O concurso público destina-se ao provimento de vagas no Quadro Efetivo de Pessoal da Prefeitura Municipal 

de Paulista, sob o Regime Jurídico de Trabalho Estatutário, conforme a respectiva denominação, pré-

http://www.apiceconsultoria.com/
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requisitos, carga horária e salário base inicial especificados neste Edital, e de acordo com a Legislação 

Específica e tem a relação dos cargos adiante discriminados. 

 

2. A distribuição da quantidade vaga por cargo e os requisitos mínimos obedecem às seguintes especificações: 

 

 

CARGO 

ESCOLARIDADE E 

REQUISITOS 

MÍNIMOS  

VENCIMENTO 

(R$) 

CARGA 

HORÁRI

A 

VAGAS 

Total AC PNE 

Agente Comunitário de Saúde    

*MICROÁREA- 03 

 

Nível Médio 950,00 40 01 01 - 

Agente Comunitário de Saúde   

*MICROÁREA- 02 
Nível Médio 950,00 40 01 01 - 

 

Agente de Vigilância Sanitária 

 

 

Nível Fundamental 

Completo 
678,00 40 01 01 - 

Condutor Socorrista do SAMU 

 

Nível Fundamental 

Completo 
800,00 40 03 03 - 

Coveiro 
Nível Fundamental 

Incompleto 
678,00 40 01 01 - 

Fiscal de Obras 
Nível Fundamental 

Completo 
678,00 40 01 01 - 

Técnico de Enfermagem 

Nível Médio Técnico 

Profissionalizante + 

Registro no COREN 

678,00 40 05 04 01 

Técnico de Enfermagem Socorrista 

do SAMU 

Nível Médio Técnico 

Profissionalizante 
678,00 40 02 02 - 

Técnico em Análise de Laboratório 
Nível Médio Técnico 

Profissionalizante 
678,00 40 01 01 - 

Técnico em Edificações 

 

Nível Médio Técnico 

Profissionalizante 
678,00 40 01 01 - 

Tradutor e Intérprete da Língua 

Brasileira dos Sinais – LIBRAS 
Nível Médio 678,00 40 01 01 - 

Tratorista 

 

Nível Fundamental 

Incompleto 
800,00 40 02 02 - 

Bioquímico 

 
Nível Superior 1.560,00 40 01 01 - 

Engenheiro Civil 

 
Nível Superior 1.560,00 40 01 01 - 

Médico 

 

Nível Superior + registro 

CRM 
8.000,00 40 05 04 01 

Odontólogo 

 

Nível Superior + registro  

CRO 
3.520,00 40 02 02 - 

Odontólogo 

Nível Superior – Com 

especialização em 

Periodontia+ registro CRO 

3.520,00 40 01 01  

Odontólogo 

Nível Superior – Com 

especialização em Buco-

maxilo-facial+ registro  

CRO 

3.520,00 40 01 01 - 

Psicólogo 

 

Nível Superior + registro 

CRP 
1.560,00 40 01 01 - 

TOTAL DE VAGAS: 32 

 

 
Legendas:  

AC – Ampla Concorrência          

PNE – Portador de Necessidade Especial          
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*São ofertadas duas vagas para provimento de Cargo de Agente Comunitário de Saúde- ACS, sendo uma para PSF I/ 

MICROÁREA 02  ZONA: URBANA  LOCALIDADES: Rua Juvêncio Ferreira da Costa: A partir do cruzamento da 

Rua Vicente de França até o cruzamento com a Rua Francisco Ferreira de Araújo. / Rua Coronel Manoel Jerônimo: Do 

cruzamento com a Rua Juvêncio Ferreira da Costa até o cruzamento com a Rua Cândido Assis Queiroga. / Rua João 

Inácio: Do cruzamento com a Rua Juvêncio Ferreira da Costa até o cruzamento com a Rua Vigolvino Calixto. / Rua 

Cândido Assis Queiroga: Do cruzamento com a Rua Bertoldo Monteiro até o cruzamento com a Rua Francisco Ferreira de 

Araújo. / Rua Otacilio Tomé: Do cruzamento com a Rua Vigolvino Calixto até o cruzamento com a Rua Joaquim Felix de 

Medeiros. / Rua José Pedro de Oliveira: Do cruzamento com a Juvêncio Ferreira da Costa com o cruzamento com a Rua 

Vigolvino Calixto. /Rua Joaquim Felix Medeiros: Do cruzamento com a José Pedro de Oliveira./ Rua Bertaldo 

Monteiro: Do cruzamento com a cândido Assis Queiroga até o cruzamento com a Leandro Gomes de Barros. / Rua 

Profeta Severino Vicente Dias: Do cruzamento com a Rua Vicente de França com o cruzamento com a Rua Amizia 

Gomes de Araújo. 

E outra para PSF III/ MICROÁREA 03 ZONA: RURAL LOCALIDADES: Sítio Barra de Caiçara/ Sítio Almas I / Sítio 

Santa Maria de Bairro/ Riacho das Pimentas.  

 

3. As vagas aos cargos previstos no quadro do item anterior serão distribuídas e oferecidas para a área urbana e a 

área rural. São consideradas da área urbana todas as repartições públicas municipais: escolas, unidades de saúde, 

autarquias e outros órgãos da Prefeitura Municipal, localizadas em toda a Cidade de Paulista e são consideradas 

da área rural as localizadas fora do perímetro urbano. 

 

4. A comprovação dos requisitos mínimos para investidura no cargo será exigida no ato da posse do candidato. 

 
5. A jornada de trabalho dos servidores públicos municipais será de acordo com a tabela do item 2 do capítulo I 

do presente Edital. 

 

 

6. A comprovação da habilitação e das exigências para o provimento do cargo deverá ser apresentada quando da 

posse do candidato aprovado e, a não apresentação de qualquer dos documentos que comprovem as condições 

exigidas no presente Edital, implicará na exclusão do candidato, de forma irrecorrível. 

 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO 
 

1. As inscrições poderão ser realizadas sob a forma presencial, conforme item 2 ou através da internet seguindo 

o item 3. 

 

1.1 Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos cargos previsto no Concurso. 

 

2. Período de inscrições: 

11 de setembro a 10 de outubro de 2013 de segunda a sexta - feira.  

Horário: das 8h às 12h e das 14h às 17h 

Local: Sede da Secretaria Municipal Educação de Paulista, rua Cel. José Avelino, 119 - Centro -  

Paulista –PB 

 

3. Inscrições via internet: 

 

3.1. Pode ser realizada a inscrição para o Concurso Público via internet, no endereço eletrônico 

www.apiceconsultoria.com, no período de 11 de setembro a 10 de outubro de 2013. 

 

3.2. DO PROCEDIMENTO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO VIA INTERNET 

 

3.2.1 O candidato que desejar realizar sua inscrição via Internet poderá acessar o endereço eletrônico 

www.apiceconsultoria.com e após o preenchimento da ficha de inscrição efetuar o pagamento da taxa de 

inscrição por meio de boleto bancário disponível também no site, podendo efetuar o pagamento em qualquer 

agência do Banco do conveniado. 

 

3.2.2 As inscrições efetuadas via internet somente serão aceitas após a comprovação de pagamento da taxa de 

inscrição, que será feita através do contrato com o Banco conveniado. 

 

3.2.3 A relação nominal dos candidatos com inscrição deferida para o Concurso estará disponível, a partir de 18 

de outubro de 2013,  no endereço eletrônico www.apiceconsultoria.com. É de responsabilidade exclusiva do 
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candidato verificar a confirmação de sua inscrição. A divulgação da relação nominal dos candidatos inscritos 

também estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de Paulista a partir da mesma data.  

3.2.4 Após confirmação de sua inscrição o candidato deverá imprimir o seu cartão de inscrição que também 

estará disponível a partir de 18 de outubro de 2013, que deverá ser apresentado no dia da prova, acompanhado 

de documento oficial com foto. 

 

3.2.5 O candidato inscrito via internet não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei. 

 

3.2.6 Informações complementares acerca das inscrições via internet estarão disponíveis no endereço eletrônico 

supracitado. 

 

 3.2.7 A Ápice Consultoria não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 

3.2.8 Os candidatos que optarem por essa forma de inscrição estão cientes do conhecimento e aceitação das 

normas do Edital do concurso e automaticamente se declaram estar de acordo com as condições e os 

documentos exigidos pelo edital. 

 

4. São condições para a inscrição: ter nacionalidade brasileira ou portuguesa ou ser naturalizado, no caso de 

nacionalidade portuguesa, o candidato deve estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e 

portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do art. 12, da Constituição Federal e 

o pagamento dos seguintes valores: 

 

 

CARGO VALOR DA INSCRIÇÃO (R$) 

Agente Comunitário de Saúde Microáera- 02 R$ 60,00 

Agente comunitário de Saúde Microárea - 03 R$60,00 

Agente de Vigilância Sanitária R$ 40,00 

Bioquímico R$ 80,00 

Condutor Socorrista do SAMU R$ 40,00 

Coveiro R$ 40,00 

Engenheiro Civil R$ 80,00 

Fiscal de Obras R$ 40,00 

Médico R$ 80,00 

Odontólogo R$ 80,00 

Odontólogo com Especialização em Buco-maxilo-facial R$80,00 

Odontólogo com Especialização em Periodontia R$80,00 

Psicólogo R$ 80,00 

Técnico de Enfermagem R$ 60,00 

Técnico de Enfermagem Socorrista do SAMU R$ 60,00 

Técnico em Análise de Laboratório R$ 60,00 

Técnico em Edificações R$ 60,00 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS R$ 60,00 

Tratorista R$ 40,00 

 

4.1. Para todos os cargos os requisitos mínimos e a idade mínima de 18 anos deverão ser comprovados na data 

da posse. 

4.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

4.3. Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 

4.4 Estar registrado no devido Conselho de Classe, para as vagas destinadas às profissões regulamentadas, de 

acordo com a legislação específica; 

 

4.5. Os candidatos não poderão pertencer aos quadros da empresa Ápice Consultoria, responsável pela 

organização do presente Concurso. 
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4.6. Os candidatos poderão receber o cartão de inscrição no período de 18  de outubro a 01 de novembro de 

2013 das 08:00h às 12:00 e das 14h às 17h de segunda a sexta (exceto os dias feriados) no mesmo horário e 

local em que efetuaram as inscrições presenciais ou pela internet no endereço eletrônico – 

www.apiceconsultoria.com - até o dia da prova. 

 

5. É assegurado o direito de inscrição às pessoas portadoras de deficiência, no presente concurso, para os cargos 

cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, submetendo-se, quando 

convocadas, a exame oficial, o qual terá decisão terminativa sobre o exercício do cargo. 

 

5.1. Serão reservadas vagas aos deficientes físicos, na proporção de 5% (cinco por cento), a serem oferecidas em 

obediência à Legislação vigente. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão 

preenchidas pelos demais candidatos com estreita observância à ordem de classificação, obedecendo aos 

critérios do quadro do item 2 do Capítulo I deste Edital: 
 

5.2. O portador de deficiência deve requerê-lo por escrito, especificando o teor da deficiência e o cargo para 

cuja vaga se inscreveu, juntando documento médico que comprove ser portador de deficiência. 

 

5.3. O candidato cego ou amblíope deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições a confecção de 

prova em Braile ou Ampliada, especificando o teor da deficiência, sob pena de não ter sua prova elaborada, 

impossibilitando de realizá-la. 

  

5.4. O candidato portador de deficiência deverá enviar até o dia 10 de outubro de 2013 (último dia das 

inscrições), impreterivelmente, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, para a sede da Ápice 

Consultoria, na Av. Floriano Peixoto, 191 Centro, CEP 58.400-165, Campina Grande –PB,  Concurso Público 

de Paulista/PB, o laudo médico, original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando 

deficiência, a espécie e o grau ou o nível da mesma, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), acompanhado de 

cópia simples do CPF e solicitando, caso necessite, o atendimento especial para a realização das provas e os 

recursos especiais necessários. Solicitações feitas após esse período serão indeferidas. 

 

5.4. Será eliminado da lista dos deficientes o candidato cuja deficiência assinalada no requerimento de inscrição 

não se constate, no ato de posse, devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação geral. 

 

5.5. Logo após a investidura do candidato classificado, a deficiência não poderá ser arguida para justificar o 

pedido de aposentadoria. 
 

 

CAPÍTULO III - DAS PROVAS E DA DATA DE REALIZAÇÃO 
 

 

1. O Concurso Público constará de prova escrita, em forma objetiva, de múltipla escolha com 5 (cinco) 

alternativas. 

 

2. O número de questões obedece ao seguinte quadro: 

 

 

CARGO PROVAS N° DE 

QUESTÕES 
 

 

 

Nível Superior: Bioquímico, Engenheiro Civil, Médico, 

Odontólogo e  Psicólogo. 

 

 

Língua Portuguesa 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos Específicos 

 

 

20 

 

 

http://www.apiceconsultoria.com/
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3. Das provas de Títulos  

 

3.1 O resultado parcial das provas escritas para os cargos de nível superior não garantirá posição definitiva para 

efeito de classificação, somente após a apuração das provas de títulos é que será dado o resultado final. 

 

3.2. Somente os candidatos aos cargos de Nível Superior, que obtiverem acerto superior a 50% da prova terão 

seus títulos avaliados para efeito de resultado final, obedecendo à ordem classificatória do resultado parcial (1ª 

Etapa). Esses Candidatos serão convocados posteriormente para apresentar os documentos comprobatórios. 

 

3.3. Os candidatos aprovados e classificados nos cargos de Nível Superior deverão comprovar no ato da posse a 

conclusão do curso e demais requisitos exigidos para a ocupação do cargo. 

 

3.4. O candidato que não apresentar o requisito mínimo exigido fica impedido de tomar posse e sua portaria de 

nomeação será anulada. 

 

3.5. Os programas de todos os cargos serão divulgados amplamente no local das inscrições.  

 

3.6. No prazo de 72 (setenta e duas) horas após a realização das provas escritas, a Empresa Organizadora do 

Concurso divulgará os respectivos gabaritos de respostas no site www.apiceconsultoria.com. 

 

4. Da data da realização da prova escrita 

 

4.1.  A prova escrita será realizada na data provável de 03 de Novembro de 2013. 

 Horário: 08:00h às 12:00h 

 Local: Divulgado nos Cartões de Inscrição 
 

4.2 A Prova escrita terá duração de 4 ( quatro ) horas. 

 

5. Os candidatos serão cientificados dos locais de realização das provas, através dos cartões definitivos que 

serão entregues na data prevista no item 4.6 do Capítulo II deste edital.  

 

5.1. Não serão dadas informações, por telefone, a respeito de datas, locais e horário de realização das provas. O 

candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem publicados. 

 

6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 

quarenta minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica azul ou preta, cartão de 

inscrição e de documento oficial de identificação original. 

 

6.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento oficial 

de identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o 

registro de ocorrência em órgão policial. 

 

 

 

Nível Médio: Agente Comunitário de Saúde, Tradutor e 

Intérprete da Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS. 

  

Médio Técnico: Técnico em Edificações, Técnico em Análise 

de Laboratório, Técnico de Enfermagem, Técnico de 

Enfermagem Socorrista do SAMU. 

 

 

Língua Portuguesa 

 

 

10 

 

 

 

Matemática 

 

 

10 

 

Conhecimentos Gerais e/ou 

Específicos 

 

20 

 

 

Nível Fundamental Incompleto: Tratorista, Coveiro. 

 

Nível Fundamental Completo:Agente de Vigilância 

Sanitária,  Condutor Socorrista do SAMU, Fiscal de Obras. 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 

 

15 

Matemática 

 

 

15 

Conhecimentos Gerais 
 

10 
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6.2. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, título de eleitor, CPF, carteira 

de estudante, nem documentos ilegíveis e/ou não-identificáveis. 

 

7. Será excluído do Concurso o candidato que: 

 

1. Não comparecer para realizar a prova escrita. 

2. Apresentar-se após o horário estabelecido. 

3. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de decorrido 30 (trinta) 

minutos do início das provas. 

4. For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, impressos não 

permitidos ou calculadora. 

5. Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação. 

6. Lançar meios ilícitos para a realização das provas. 

7. Não devolver integralmente o material recebido. 

8. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

9.  Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 

rasura, ainda que legível, e mais: 

 

a) O candidato deve transcrever com cuidado as respostas das provas objetivas para a folha de respostas de 

leitura óptica, que será o único documento válido para a correção das provas. 

b) O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, o seu caderno de 

questões. 

c) O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de 

respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica. 
 

CAPÍTULO IV - CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO 
 

 

1. A classificação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas obtidas nas provas, calculada na 

forma estabelecida neste Edital. 

 

2. Será considerado classificado o candidato aprovado cujo número representativo de sua classificação for 

menor ou igual ao número de vagas oferecidas, para o respectivo cargo e com nota igual ou superior a 50 

(cinquenta pontos). 

 

3. Do desempate: na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, sucessivamente, o candidato: 

 

 

 

CARGO ORDEM DOS CRITÉRIOS DE 

DESEMPATE 
 

 

 

 

 

Nível Superior: Bioquímico, Engenheiro Civil, Médico, 

Odontólogo, Psicólogo 

 

1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos 

termos da Lei Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 

2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada 

preferência ao de idade mais elevada; 

2. obtiver maior nota na prova de conhecimentos 

específicos; 

3. obtiver maior nota na prova de português; 

4. obtiver maior nota na prova de títulos; 

5. persistindo o empate, o desempate se dará pela maior 

idade. 
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Nível Médio e Técnico 

 

1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos 

termos da Lei Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 

2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada 

preferência ao de idade mais elevada; 

2. obtiver maior nota na prova de conhecimentos gerais 

e/ou específico; 

3. obtiver maior nota na prova de português; 

4. obtiver maior nota na prova de matemática; 

5. persistindo o empate, o desempate se dará pela maior 

idade. 

 

 

 

 

 

Nível Básico – Ensino Fundamental Completo e Incompleto 

 

1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos 

termos da Lei Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 

2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada 

preferência ao de idade mais elevada; 

2. obtiver maior nota na prova de português; 

3. obtiver maior nota na prova de matemática; 

4. obtiver maior nota na prova de conhecimentos gerais; 

5. persistindo o empate, o desempate se dará pela maior 

idade. 

 

 

 

CAPÍTULO V- DA ORGANIZAÇÃO 

 

1. A Prefeitura Municipal de Paulista, através do senhor Prefeito Constitucional, contratou a Empresa Ápice 

Consultoria para a execução do Concurso e esta é a responsável pela organização do certame. 
  

CAPÍTULO VI - DOS RECURSOS 

 

1. Será admitida a interposição de recurso pelo candidato que se achar prejudicado em qualquer etapa da 

seleção. Para isso terá um prazo de 3 (três) dias úteis após concretização do evento que lhes disser respeito, 

encerramento da prova escrita, da divulgação do gabarito e da publicação do resultado da prova escrita e da 

prova de títulos. Para interpor o respectivo recurso o candidato deverá utilizar o formulário do anexo I do 

Edital.  

2. Os recursos deverão ser remetidos por intermédio dos Correios, via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR) à 

ÁPICE – Consultoria , situada à Av. Floriano Peixoto, 191,  Centro –   Campina Grande – Paraíba.                

CEP 58.400-165. 

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

a data da postagem. 

2.2. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do 

questionado. 

 

3. Compete à Comissão Especial de Coordenação, Supervisão e Acompanhamento do Concurso Público julgar, 

em instância única administrativa, no prazo de cinco dias úteis do recebimento, os recursos interpostos de acordo 

com o Edital. 

4. Recursos inconsistentes e/ou intempestivos serão indeferidos. 

4.1. Se do exame de recursos resultar anulação de questão(ões) ou item(ns) de questão, a pontuação 

correspondente será atribuída a todos os candidatos, independente de terem recorrido.  
 

CAPÍTULO VII - DA HOMOLOGAÇÃO 
 

1. Apreciada a regularidade do Concurso, mediante relatório sucinto, a Ápice Consultoria encaminhará ao  

Prefeito Municipal que homologará e fará publicar no Boletim Oficial do Município o seu resultado. 
 

CAPÍTULO VIII - DAS NOMEAÇÕES 
 

1. A nomeação dos candidatos classificados far-se-á por ordem decrescente das notas obtidas, mediante a 

quantidade das vagas oferecidas, devendo  o candidato apresentar no ato da posse ,os seguintes documentos: 
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a) Cópia do Diploma ou Certificado Escolar; 

b) Cópia da Carteira de inscrição no respectivo Conselho Regional; 

c) Cópia da Cédula de Identidade; 

d) Cópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social (das páginas de identificação); 

e) Cópia do Título Eleitoral, com comprovante de quitação perante a Justiça Eleitoral; 

f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

g) Cópia do Cartão de Inscrição do PIS/PASEP (se já foi ou é empregado registrado); 

h) Cópia do Certificado de alistamento militar ou de reservista (se do sexo masculino); 

i) Cópias das Certidões de nascimento de filhos menores de 14 anos, caso existam; 

j) Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso; 

k) Declaração de bens e outros cargos públicos (obter na Prefeitura); 

l) Uma foto recente tamanho 3x4; 

m) Laudo de Médico do Trabalho, atestando que o candidato está APTO ao exercício do cargo.  

 

 

2. A nomeação dos candidatos, observada a ordem de classificação final por cargo, far-se-á pela Prefeitura 

Municipal de Paulista - PB, obedecido o limite de vagas existentes, as que vierem a ocorrer e as que forem 

criadas posteriormente, durante o prazo de validade deste concurso. 

 

3. A convocação será feita através da Secretaria Municipal de Administração, por meio de Edital de Convocação 

determinando dia, horário e local para a apresentação do candidato para tomar posse no cargo, devendo o Edital 

ser publicado no Boletim Oficial do Município e o candidato convocado ser notificado, através de 

Correspondência com Aviso de Recebimento (AR) enviado individualmente ao interessado para o endereço 

informado no ato da inscrição.  

 

4. O candidato nomeado para ocupar o cargo deve exercer no prazo legal as funções inerentes, ficando proibido 

qualquer ato que possa desviar as funções relativas ao cargo para o qual o mesmo logrou êxito no concurso 

público, ressalvadas as situações excepcionais e autorizadas pelo órgão superior competente. 

 

 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. Será admitida concessão de vista ou revisão de provas, desde que tenha como finalidade o exercício do direito 

de recurso. 

 

2. A inexatidão das afirmativas e irregularidades de documentos ou outras irregularidades constatadas no 

decorrer do processo seletivo, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso 

Público, anulando-se os atos decorrentes da inscrição. 

 

3. A inscrição importa no conhecimento e aceitação das normas do presente edital. 

 

4. O Concurso Público terá validade pelo prazo de dois anos, a contar da data da publicação de sua 

homologação no Boletim Oficial do Município, podendo ser prorrogada a critério da Administração Pública 

Municipal, obedecendo ao disposto do artigo 37, incisos III e IV, da CF. 

 

5. Não poderá ser fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação no Concurso, 

valendo para esse fim o resultado publicado. 

 

6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 

referentes a este concurso público no Boletim do Município e do Estado e quadros de avisos na sede da 

Prefeitura. 

 

7. A classificação no Concurso Público assegurará aos candidatos aprovados dentro das vagas oferecidas, o 

direito de ser nomeado, seguindo a ordem classificatória do certame. 

 

8. O candidato aprovado deve manter sempre o seu endereço atualizado junto a Secretaria da Administração do 

Município, a fim de que possa convocá-lo para tratar de assunto relacionado à sua nomeação. 
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9. Além dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas neste edital, os demais aprovados no 

concurso público integrarão lista de classificados que poderá ser utilizada conforme a necessidade da Prefeitura 

Municipal de Paulista, no período de validade do presente certame. 

 
10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, 

juntamente com a empresa Ápice Consultoria. 

 

Paulista-PB, em 11 de Setembro de 2013. 

 

 
___________________________________________ 

SEVERINO PEREIRA DANTAS 

PREFEITO 
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ANEXO I 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

 

 

 

Concurso: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

 
Candidato: 
 
CPF:  
 
Nº. de Inscrição: 
 
Cargo:  
 
Interposição de recurso a:  
 
Fundamentação e argumentação lógica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 
 
Assinatura:  
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ANEXO II 
PROGRAMAS DOS CARGOS DO CONCURSO 

 

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: LÍNGUA PORTUGUESA: 1-Leitura e compreensão de texto; 2-

O texto, o parágrafo e a frase; 3-Ortografia oficial; 4-Acentuação gráfica; 5-Pontuação; 6-Divisão silábica; 7-

Dígrafos; 8-Classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, 

preposição e interjeição; 9-Concordância: verbal e nominal; Sujeito e predicado. 10-Tipos de sujeito. 

MATEMÁTICA:1-Operações com os Números Naturais. 2-Múltiplos e Divisores; 3-Números Inteiros e 

Operações. 4-Números Racionais e Operações. 5-Sistema de Numeração Decimal–SND.  6-Sistema Métrico 

Decimal de Medidas: Comprimento, Superfície, Volume, Capacidade, Massa e Tempo. 7-Sistema Monetário 

Brasileiro. 8- Equações do 1º e 2º Graus. 9- Sistemas de equações do 1º e 2º Graus. 10- Razões e Proporções. 

11-Regra de Três Simples e Composta. 12-Médias. 13-Juros Simples. 14- Porcentagens; 15- Cálculo Algébrico. 

16- Potenciação e Radiciação. 17-Geometria Plana e Espacial. 18- Gráficos e Tabelas.CONHECIMENTOS 

GERAIS: Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: 

Ciências, Política, Economia, História e Geografia do Brasil, do Estado da Paraíba e do Município de Paulista. 

BIBLIOGRAFIA: Rodriguez, Janete Lins (Coord.). Atlas Escolar da Paraíba. GRAFSET: João Pessoa, 3ª 

Edição, 2002.CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Vistoria Administrativa; Noções Gerais de Obras e 

Posturas Municipais; Noções Gerais de Fiscalização Ambiental; Código de Obras e Posturas do Município de 

Gaúcha do Norte; Saneamentos Básicos e Ambientais; Sistema de Abastecimento e tratamento de Água; 

Qualidade das Águas Controle e Poluição das Águas; Sistema de Esgoto; Sistema Nacional do Meio 

Ambiente(SISNAMA); Solo; Aterro Sanitário; Comunidade Biótica, Comunidade Biológica/Controle 

Ambiental/Critérios de Qualidade Ambiental/Diagnóstico Ambiental; Vegetação; Desflorestamento; 

Desmatamento. 

 

CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU: LÍNGUA PORTUGUESA:1-Leitura e compreensão de texto; 2-O 

texto, o parágrafo e a frase; 3-Ortografia oficial; 4-Acentuação gráfica; 5-Pontuação; 6-Divisão silábica; 7-

Dígrafos; 8-Classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, 

preposição e interjeição; 9-Concordância: verbal e nominal; Sujeito e predicado. 10-Tipos de sujeito. 

MATEMÁTICA: 1-Operações com os Números Naturais. 2-Múltiplos e Divisores; 3-Números Inteiros e 

Operações. 4-Números Racionais e Operações. 5-Sistema de Numeração Decimal–SND.  6-Sistema Métrico 

Decimal de Medidas: Comprimento, Superfície, Volume, Capacidade, Massa e Tempo. 7-Sistema Monetário 

Brasileiro. 8- Equações do 1º e 2º Graus. 9- Sistemas de equações do 1º e 2º Graus. 10- Razões e Proporções. 

11-Regra de Três Simples e Composta. 12-Médias. 13-Juros Simples. 14- Porcentagens; 15- Cálculo Algébrico. 

16- Potenciação e Radiciação. 17-Geometria Plana e Espacial. 18- Gráficos e Tabelas.CONHECIMENTOS 

GERAIS: omínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais 

como: Ciências, Política, Economia, História e Geografia do Brasil, do Estado da Paraíba e do 

Município de Paulista. BIBLIOGRAFIA: Rodriguez, Janete Lins (Coord.). Atlas Escolar da Paraíba. 

GRAFSET: João Pessoa, 3ª Edição, 2002.CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Legislação de trânsito: 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação complementar atualizada. 

Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais, composição e 

competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação para o trânsito: conceito, propostas, 
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responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização: objetivos, classificação, ordem de prevalência. Operação 

e fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação. Características. Segurança. Equipamentos obrigatórios. 

Proibições. Transporte de cargas. Identificação. Registro de veículos. Licenciamento. Habilitação: Processo de 

habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. Normas. Autorização e permissão para dirigir. Categorias. 

Exames. Aprendizagem. Expedição. Infrações. Penalidades: Advertências. Multa. Suspensão do direito de 

dirigir. Apreensão do veículo. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Medidas administrativas. Processo 

administrativo. Cursos de reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições gerais. Tipificação. Penalidades. Direção 

defensiva: Definição. Cuidados gerais ao dirigir. Riscos, perigos e acidentes. Manutenção periódica e preventiva 

do veículo. Cinto de segurança. Condutor. Ambiente e condições adversas para dirigir. Uso de álcool, drogas e 

medicamentos. Mecânica básica: Noções básicas de mecânica de automóveis. Comandos principais. Carroceria, 

motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico. Manual de instruções do veículo. 

Primeiros socorros: Noções básicas de primeiros socorros. Manutenção dos sinais vitais. Procedimentos 

emergenciais. Movimentação e transporte de emergência. Outros inerentes à atribuições do cargo. 

 

COVEIRO: LÍNGUA PORTUGUESA: 1 - Alfabeto da Língua Portuguesa: Vogais e Consoantes; 2 - Letras : 

Minúsculas e Maiúsculas; 3 - Encontros Vocálicos e Consonantal; 4 - Sílabas : Número de Sílabas; 5 –

Ortografia oficial; 6 – Verbo; 7. Substantivo; 8. Adjetivos; 9. Antônimo e Sinônimo. 10. Acentuação gráfica; 

11. Pontuação. MATEMÁTICA: 1-Sistema de Numeração Decimal – SND. 2-Operações com Números 

Naturais.3-Formas Geométricas.4-Grandezas e suas Medidas. 5-Sistema Monetário Brasileiro. 6-Representação 

dos Números Racionais. 7-Números Ordinais, 8-Números Pares e Ímpares. 9-Gráficos e Tabelas. 10-

Porcentagem.CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, 

em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia, História e Geografia do Brasil, do Estado da 

Paraíba e do Município de Paulista. BIBLIOGRAFIA: Rodriguez, Janete Lins (Coord.). Atlas Escolar da 

Paraíba. GRAFSET: João Pessoa, 3ª Edição, 2002. 

 

 

FISCAL DE OBRAS: LÍNGUA PORTUGUESA  1-Leitura e compreensão de texto; 2-O texto, o parágrafo e a 

frase; 3-Ortografia oficial; 4-Acentuação gráfica; 5-Pontuação; 6-Divisão silábica; 7-Dígrafos; 8-Classes de 

palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição; 

9-Concordância: verbal e nominal; Sujeito e predicado. 10-Tipos de sujeito. MATEMÁTICA: 1-Operações com 

os Números Naturais. 2-Múltiplos e Divisores; 3-Números Inteiros e Operações. 4-Números Racionais e 

Operações. 5-Sistema de Numeração Decimal–SND.  6-Sistema Métrico Decimal de Medidas: Comprimento, 

Superfície, Volume, Capacidade, Massa e Tempo. 7-Sistema Monetário Brasileiro. 8- Equações do 1º e 2º 

Graus. 9- Sistemas de equações do 1º e 2º Graus. 10- Razões e Proporções. 11-Regra de Três Simples e 

Composta. 12-Médias. 13-Juros Simples. 14- Porcentagens; 15- Cálculo Algébrico. 16- Potenciação e 

Radiciação. 17-Geometria Plana e Espacial. 18- Gráficos e Tabelas.CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de 

tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, 

Economia, História e Geografia do Brasil, do Estado da Paraíba e do Município de Paulista. BIBLIOGRAFIA: 

Rodriguez, Janete Lins (Coord.). Atlas Escolar da Paraíba. GRAFSET: João Pessoa, 3ª Edição, 

2002.CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: 1- Segurança de trabalho - proteção do meio ambiente. 2-Higiene 
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das vias e logradouros. 3-Higiene das edificações e terrenos. Dos muros e cercas. 4 -Uso e segurança das áreas 

públicas.5- Preservação da pavimentação. Palanques. Barracas, fiteiros e construções similares. Das feiras livres. 

Dos meios de publicidade. Ordem pública e costumes. Divertimentos públicos. 6- Licenciamento das atividades. 

7- Comércio ambulante e funcionamento.8-Fiscalização de obras e serviços. 

 

TRATORISTA: LÍNGUA PORTUGUESA: 1 - Alfabeto da Língua Portuguesa: Vogais e Consoantes; 2 - 

Letras : Minúsculas e Maiúsculas; 3 - Encontros Vocálicos e Consonantal; 4 - Sílabas : Número de Sílabas; 5 –

Ortografia oficial; 6 – Verbo; 7. Substantivo; 8. Adjetivos; 9. Antônimo e Sinônimo. 10. Acentuação gráfica; 

11. Pontuação. MATEMÁTICA: 1-Sistema de Numeração Decimal – SND.2-Operações com Números 

Naturais.3-Formas Geométricas.4-Grandezas e suas Medidas. 5-Sistema Monetário Brasileiro. 6-Representação 

dos Números Racionais. 7-Números Ordinais, 8-Números Pares e Ímpares. 9-Gráficos e Tabelas. 10-

Porcentagem.CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, 

em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia, História e Geografia do Brasil, do Estado da 

Paraíba e do Município de Paulista. BIBLIOGRAFIA: Rodriguez, Janete Lins (Coord.). Atlas Escolar da 

Paraíba. GRAFSET: João Pessoa, 3ª Edição, 2002. CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: 1- Técnicas de 

operação de trator agrícola (pneus): Arar, gradear e sulcar terra; roçar; fazer limpeza na cidade com carreta, 

auxiliando no carregamento e descarregamento das cargas transportadas 2-Trabalhar com motor screper a rasto 

3-Manutenção de equipamento: limpeza e lubrificação de máquinas e implementos - Manutenção preventiva do 

equipamento e teste de funcionamento 4- Medidas de segurança para operação e estacionamento de máquinas 

pesadas 5- Noções do Código Nacional de Trânsito no que se refere a este tipo de máquina. 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LÍNGUA PORTUGUESA:1-Leitura e compreensão de texto; 

2-Acentuação gráfica; Estrutura e formação de palavras; 3-Classes de palavras: artigo, substantivo, 

adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição; Tempos e modos 

verbais; 4-O texto, o parágrafo e a frase; 5-Pontuação; 6-Concordância verbal e nominal; 7-Oração e 

Período (simples e composto); 8-Sujeito e predicado; 9-Elementos da comunicação; 10-Coerência e 

coesão textuais; 11-Elementos da comunicação; 12-Variedades lingüísticas; 13-Novo acordo 

Ortográfico; MATEMÁTICA: 1-Razão e Proporção.2-Juros Simples e Composto.3-Porcentagem.4-

Regra de Três Simples e Composta. 5-Números Inteiros e Operações.6-Os Números Racionais e 

Operações.7-Gráficos e Tabelas. 8-Perímetro e Área das Figuras Planas.9- Geometria Plana.10-

Geometria. Espacial.11-Equação do 2º Grau. 12-Conjuntos Numérico. 13 Funções Polinomial do 1º 

Grau. 14- Função Polinomial do 2º Grau (Função Quadrática), 15-Progressões Aritméticas.16-

Progressões Geométricas.17-Matrizes. 18- Determinantes. 19-Estatística. 20- Relações Métricas no 

Triângulo Retângulo. CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente 

divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia, História e Geografia do Brasil, 

do Estado da Paraíba e do Município de Paulista. BIBLIOGRAFIA: Rodriguez, Janete Lins (Coord.). 

Atlas Escolar da Paraíba. GRAFSET: João Pessoa, 3ª Edição, 2002. CONHECIMENTOS 

ESPECIFICOS: 1-Campanhas relacionadas ao combate as endemias; Saúde da Mulher; Saúde da Criança; 

Saúde do Adulto; Saúde do Idoso; 2-Doenças sexualmente transmissíveis; 3-O trabalho do Agente 



                                       
 

15 

Comunitário de Saúde e o Programa de Saúde da Família, Trabalho de prevenção, vacinas.4- Processo saúde-

doença e seus determinantes/condicionantes; 5- Visita domiciliar; 6- Princípios e Diretrizes do Sistema Único 

de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; 7- Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação; 8- 

Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos;9 - Interpretação demográfica; 10- Conceito de 

territorialização, micro-área e área de abrangência; 11- Indicadores epidemiológicos; 12- Técnicas de 

levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da população;13 - Critérios operacionais para 

definição de propriedades: indicadores sócio-econômicos, culturais e epidemiológicos; 14- Conceitos de 

eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva; 15- Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 

instrumentos e técnicas; 16 - Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, 

humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros;17 - Sistema de informação 

em saúde; 18- Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processos migratórios, 

analfabetismo, ausência ou insuficiência de infra-estrutura básica, outros; 19- Promoção da saúde: conceitos e 

estratégias; 20 - Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos 

problemas; 21-Saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso; 

 

TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DOS SINAIS – LIBRAS. LÍNGUA 

PORTUGUESA: 1-Leitura e compreensão de texto; 2-Acentuação gráfica; Estrutura e formação de palavras; 3-

Classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e 

interjeição; Tempos e modos verbais; 4-O texto, o parágrafo e a frase; 5-Pontuação; 6-Concordância verbal e 

nominal; 7-Oração e Período (simples e composto); 8-Sujeito e predicado; 9-Elementos da comunicação; 10-

Coerência e coesão textuais; 11-Elementos da comunicação; 12-Variedades lingüísticas; 13-Novo acordo 

Ortográfico; MATEMÁTICA: 1-Razão e Proporção.2-Juros Simples e Composto.3-Porcentagem.4-Regra de 

Três Simples e Composta. 5-Números Inteiros e Operações. 6-Os Números Racionais e Operações.7-Gráficos e 

Tabelas. 8-Perímetro e Área das Figuras Planas. 9- Geometria Plana.10-Geometria. Espacial.11-Equação do 2º 

Grau. 12-Conjuntos Numérico. 13- Funções Polinomial do 1º Grau. 14- Função Polinomial do 2º Grau (Função 

Quadrática), 15-Progressões Aritméticas. 16-Progressões Geométricas.17-Matrizes. 18- Determinantes. 19-

Estatística. 20- Relações Métricas no Triângulo Retângulo. CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos 

atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia, 

História e Geografia do Brasil, do Estado da Paraíba e do Município de Paulista. BIBLIOGRAFIA: Rodriguez, 

Janete Lins (Coord.). Atlas Escolar da Paraíba. GRAFSET: João Pessoa, 3ª Edição, 2002. CONHECIMENTOS 

ESPECIFICOS: 1-  Trajetória histórica da educação de surdos. 2.-O sujeito surdo: cultura, identidade e 

comunidade .3- Aspectos legais da Libras: Lei Nº 10.436/2002 e Decreto: Nº 5.626/2005. 4- O intérprete de 

Libras na perspectiva da Lei Nº 12.319/2010. 5- Aspectos Linguísticos de Língua Brasileira de Sinais – Libras: 

léxico, fonologia, morfologia e sintaxe. 6- Libras e Português: semelhanças e diferenças. 7-História do 

profissional tradutor e intérprete de língua de sinais  8-Código de ética do intérprete de Libras. 9-Formação, 

atribuições e atuação do profissional tradutor e intérprete de língua de sinais.   10- O papel do intérprete 

educacional; 11- Modelos de tradução/interpretação. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: LÍNGUA PORTUGUESA: 1-Leitura e compreensão de texto; 2-

Acentuação gráfica; Estrutura e formação de palavras; 3-Classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, 
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pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição; Tempos e modos verbais; 4-O texto, o 

parágrafo e a frase; 5-Pontuação; 6-Concordância verbal e nominal; 7-Oração e Período (simples e composto); 

8-Sujeito e predicado; 9-Elementos da comunicação; 10-Coerência e coesão textuais; 11-Elementos da 

comunicação; 12-Variedades lingüísticas; 13-Novo acordo Ortográfico;  MATEMÁTICA: 1-Razão e 

Proporção.2-Juros Simples e Composto.3-Porcentagem.4-Regra de Três Simples e Composta. 5-Números 

Inteiros e Operações.6-Os Números Racionais e Operações.7-Gráficos e Tabelas. 8-Perímetro e Área das 

Figuras Planas.9- Geometria Plana.10-Geometria. Espacial.11-Equação do 2º Grau. 12-Conjuntos Numérico. 13 

Funções Polinomial do 1º Grau. 14- Função Polinomial do 2º Grau (Função Quadrática), 15-Progressões 

Aritméticas.16-Progressões Geométricas.17-Matrizes. 18- Determinantes. 19-Estatística. 20- Relações Métricas 

no Triângulo Retângulo. CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente 

divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia, História e Geografia do Brasil, do 

Estado da Paraíba e do Município de Paulista. BIBLIOGRAFIA: Rodriguez, Janete Lins (Coord.). Atlas 

Escolar da Paraíba. GRAFSET: João Pessoa, 3ª Edição, 2002.CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: 1- 

Código de ética e lei do exercício profissional; 2- Processo do trabalho em enfermagem; 3- Registros de 

enfermagem e ocorrência no serviço: implicações legais e éticas; 4-Biossegurança nas ações de enfermagem: 

precauções universais, exposição e material biológico, biossegurança no parto, contaminação radioativa; 5-

Processamento de artigos hospitalares: limpeza, desinfecção e esterilização; 6-Assistência de enfermagem a 

pacientes cirúrgicos no pré, trans e pós-operatório; 7- Assistência de enfermagem em obstetrícia, evolução do 

parto normal e operatório, aborto, toxemia gravídica e puerpério, cuidado com recém-nascido; 8. Aleitamento 

materno; 9- Assistência de enfermagem à criança: crescimento e desenvolvimento, necessidades nutricionais e 

doenças prevalentes da infância (desidratação, desnutrição e afecções respiratórias); 10- Assistência de 

enfermagem nas enfermidades endócrinas e circulatórias: hemorragias, trombose, embolia, choque, isquemia, 

edema agudo do pulmão, infarto do miocárdio e parada cardiorrespiratória; 11- Assistência de enfermagem em 

saúde mental; 12-Técnicas de enfermagem: cálculo, preparo e administração de medicamentos e hemoderivados, 

higiene, transporte, oxigenoterapia, drenagens, monitorização cardíaca, controle hídrico, aspiração de secreção, 

alimentação enteral e parenteral, sinais vitais; 13- Tratamento e prevenção de feridas; 14- Atendimento em 

urgência e emergência; 15- Imunização: aplicação, transporte, armazenamento e conservação de vacinas; 16- 

Vigilância epidemiológica: Políticas de saúde pública - SUS; 17- Ações básicas de saúde coletiva - PSF.  

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA DO SAMU: LÍNGUA PORTUGUESA : 1-Leitura e 

compreensão de texto; 2-Acentuação gráfica; Estrutura e formação de palavras; 3-Classes de palavras: artigo, 

substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição; Tempos e modos 

verbais; 4-O texto, o parágrafo e a frase; 5-Pontuação; 6-Concordância verbal e nominal; 7-Oração e Período 

(simples e composto); 8-Sujeito e predicado; 9-Elementos da comunicação; 10-Coerência e coesão textuais; 11-

Elementos da comunicação; 12-Variedades lingüísticas; 13-Novo acordo Ortográfico;  MATEMÁTICA: 1-

Razão e Proporção.2-Juros Simples e Composto.3-Porcentagem.4-Regra de Três Simples e Composta. 5-

Números Inteiros e Operações.6-Os Números Racionais e Operações.7-Gráficos e Tabelas. 8-Perímetro e Área 

das Figuras Planas.9- Geometria Plana.10-Geometria. Espacial.11-Equação do 2º Grau. 12-Conjuntos Numérico. 

13 Funções Polinomial do 1º Grau. 14- Função Polinomial do 2º Grau (Função Quadrática), 15-Progressões 

Aritméticas.16-Progressões Geométricas.17-Matrizes. 18- Determinantes. 19-Estatística. 20- Relações Métricas 
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no Triângulo Retângulo. CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente 

divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia, História e Geografia do Brasil, do 

Estado da Paraíba e do Município de Paulista. BIBLIOGRAFIA: Rodriguez, Janete Lins (Coord.). Atlas 

Escolar da Paraíba. GRAFSET: João Pessoa, 3ª Edição, 2002. CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Lei 

do Exercício Profissional; Código de Ética; Técnicas básicas de enfermagem; Biossegurança; Política Nacional 

de Atenção às Urgências; Preparo e administração de medicamentos em emergências; Atendimento Inicial ao 

Politraumatizado; Atendimento em situações de Desastres, Catástrofes e Múltiplas Vítimas; Assistência de 

enfermagem em: Emergências Pediátricas e Neonatais; Emergências Obstétricas;,Emergências Cardiológicas; 

Emergências Psiquiátricas;;Emergências Metabólicas, Respiratórias e Toxicológicas;Emergências Neurológicas; 

trauma crânio encefálico, trauma de face,trauma de tórax, trauma abdominal, trauma de extremidades e tecidos 

moles,queimaduras, choque elétrico, trauma no idoso, trauma na criança, trauma na gestante. 

 

TÉCNICO EM ANÁLISE DE LABORATÓRIO: LÍNGUA PORTUGUESA:1-Leitura e compreensão de 

texto; 2-Acentuação gráfica; Estrutura e formação de palavras; 3-Classes de palavras: artigo, substantivo, 

adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição; Tempos e modos verbais; 4-O 

texto, o parágrafo e a frase; 5-Pontuação; 6-Concordância verbal e nominal; 7-Oração e Período (simples e 

composto); 8-Sujeito e predicado; 9-Elementos da comunicação; 10-Coerência e coesão textuais; 11-Elementos 

da comunicação; 12-Variedades lingüísticas; 13-Novo acordo Ortográfico;  MATEMÁTICA: 1-Razão e 

Proporção.2-Juros Simples e Composto.3-Porcentagem.4-Regra de Três Simples e Composta. 5-Números 

Inteiros e Operações.6-Os Números Racionais e Operações.7-Gráficos e Tabelas. 8-Perímetro e Área das 

Figuras Planas.9- Geometria Plana.10-Geometria. Espacial.11-Equação do 2º Grau. 12-Conjuntos Numérico. 13 

Funções Polinomial do 1º Grau. 14- Função Polinomial do 2º Grau (Função Quadrática), 15-Progressões 

Aritméticas.16-Progressões Geométricas.17-Matrizes. 18- Determinantes. 19-Estatística. 20- Relações Métricas 

no Triângulo Retângulo. CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente 

divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia, História e Geografia do Brasil, do 

Estado da Paraíba e do Município de Paulista. BIBLIOGRAFIA: Rodriguez, Janete Lins (Coord.). Atlas 

Escolar da Paraíba. GRAFSET: João Pessoa, 3ª Edição, 2002. CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: 

Identificação e uso de equipamentos: centrífugas, estufas, espectrofotômetro, microscópio, banho-maria, 

autoclave e sistemas automatizados e vidrarias. 2. Biossegurança: Equipamentos de proteção e de uso individual 

e coletivo e suas utilizações. 3. Descontaminação e descarte de materiais. Limpeza de vidraria, equipamentos e 

laboratório. 4. Anticoagulantes usados, suas finalidades e características. Técnicas de coloração aplicadas às 

análises clínicas. 5. Coleta, triagem, preparação, conservação, armazenamento e transporte de amostras 

biológicas. 6. Preparar, calibrar, usar soros controles e operar os diversos equipamentos do laboratório. 7. 

Preparação, conservação e acondicionamento de soluções, reagentes e meios de cultura e semeios dos diversos 

espécimes biológicos. Principais meios de cultura, provas biológicas de identificação bacteriana e teste de 

sensibilidade a antibióticos. 8. Exames hematológicos: contagens automatizadas dos componentes sanguíneos 

(glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas), índices hematimétricos, teste de falcização das hemácias, 

reticulócitos e VSH (velocidade de sedimentação das hemácias). Hemostasia: tempo de protrombina, tempo de 

tromboplastina parcial ativada, fibrinogênio. 9. Imunohematologia: sistemas ABO e Rh, técnicas de 

classificação sanguínea com provas direta e reversa, Coombs direto e indireto. 10. Imunologia Clínica: reações 
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de precipitação, aglutinação, floculação, fixação do complemento e imunofluorescência. 11. Princípios 

bioquímicos: provas de função hepática, renal, perfil lipídico, cardíaco e diabetes, hormônios, marcadores 

tumorais e enzimas. 12. Uroanálises: análise dos caracteres físicos, elementos químicos e microscopia do 

sedimento. 13. Parasitologia humana: principais métodos para pesquisa de parasitas intestinais. Protozoários e 

helmintos: características morfológicas. 

 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES: LÍNGUA PORTUGUESA: 1-Leitura e compreensão de texto; 2-Acentuação 

gráfica; Estrutura e formação de palavras; 3-Classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, 

numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição; Tempos e modos verbais; 4-O texto, o parágrafo 

e a frase; 5-Pontuação; 6-Concordância verbal e nominal; 7-Oração e Período (simples e composto); 8-Sujeito e 

predicado; 9-Elementos da comunicação; 10-Coerência e coesão textuais; 11-Elementos da comunicação; 12-

Variedades lingüísticas; 13-Novo acordo Ortográfico; MATEMÁTICA: 1-Razão e Proporção.2-Juros Simples e 

Composto.3-Porcentagem.4-Regra de Três Simples e Composta. 5-Números Inteiros e Operações.6-Os Números 

Racionais e Operações.7-Gráficos e Tabelas. 8-Perímetro e Área das Figuras Planas.9- Geometria Plana.10-

Geometria. Espacial.11-Equação do 2º Grau. 12-Conjuntos Numérico. 13 Funções Polinomial do 1º Grau. 14- 

Função Polinomial do 2º Grau (Função Quadrática), 15-Progressões Aritméticas.16-Progressões 

Geométricas.17-Matrizes. 18- Determinantes. 19-Estatística. 20- Relações Métricas no Triângulo Retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas 

diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia, História e Geografia do Brasil, do Estado da Paraíba e 

do Município de Paulista. BIBLIOGRAFIA: Rodriguez, Janete Lins (Coord.). Atlas Escolar da Paraíba. 

GRAFSET: João Pessoa, 3ª Edição, 2002.CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Desenhos em CAD 

(Autocad ou Intellicad). Topografia. Movimento de Terras. Locação de obras. Sondagens. Estradas: Projeto 

geométrico, drenagem, obras especiais, pontes. Princípios básicos de construção. Detalhamento, 

desenvolvimento e interpretação de projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas, hidráulicas e de 

esgoto. Manutenção de via permanente. Normas de Desenho Técnico, de Arquitetura, de Instalações e de 

Estrutura. Escalas. Contagem. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 

 

BIOQUÍMICO: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual e 

gênero textual  3 Ortografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6. Sintaxe da 

oração e do período. 7. Pontuação. 8. Figuras de linguagem. 9 Funções da linguagem. 10. Novo acordo 

ortográfico. CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: PARASITOLOGIA CLÍNICA: Patogenia, sintomatologia, 

epidemiologia, profilaxia e diagnóstico das parasitoses humanas; Fundamento das técnicas utilizadas no 

diagnóstico das parasitoses humanas. MICROBIOLOGIA CLÍNICA: Enterobacteriaceae, Mycobacteriacea e 

Streptococaceae: patologia, profilaxia e diagnóstico laboratorial; Meios de cultura para bacteriologia: 

generalidades, métodos de coloração. BIOQUÍMICA CLÍNICA: Causas de variação nas determinações 

laboratoriais: a preparação do paciente. Variações e erros devidos à amostra biológica; Fotometria em 

Bioquímica Clínica: conceito, tipos, leis de fotometria, aplicação nas análises clínicas, transmitência, 

absorbância, curva e fator de calibração; Técnicas, fundamentos químicos e interpretação clínica das dosagens 

de: glicose, hemoglobina glicolisada, uréia, ácido úrico, creatinina, colesterol e frações, triglicérides, proteínas 

totais e albumina, bilirrubina total, direta e indireta. Fosfatases: ácida e alcalina, amilase, creatinofosfoquinse, 
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desidrogenase lática. Transminases: glutânico-oxalacética e glutânico-pirúvico. Urinálise: fundamentos 

químicos, interpretação das análises. HEMATOLOGIA CLÍNICA: Interpretação clínica de eritrograma e 

hemograma: valores de referência. Índices hematimátricos. Hematoscopia normal e patológica. Alterações 

qualitativas e quantitativas; Anemias; Leucoses: Alterações no sangue periférico; Imuno-hematologia: exames 

laboratoriais para classificação sangüínea e doenças auto-imunes; Coagulação e hemostasia: diagnóstico 

laboratorial das doenças vasculares, plaquetárias e das principais coagulopatias; Coleta e métodos de coloração 

para exames hematológicos. IMUNOLOGIA CLÍNICA: Diagnóstico imunológico das infecções bacterianas 

(salmonelose, brucelose, sífilis); Diagnóstico imunológico das infecções virais: mononucleose infecciosa, 

hepatites, rubéola, AIDS, rotavírus, citomegalovírus; Imunofluoerescência para Toxoplasmose e Doenças de 

Chagas. 

 

ENGENHEIRO CIVIL: LÍNGUA PORTUGUESA.: 1. Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia 

textual e gênero textual  3 Ortografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6. 

Sintaxe da oração e do período. 7. Pontuação. 8. Figuras de linguagem. 9 Funções da linguagem. 10. Novo 

acordo ortográfico. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. 1. Planejamento, controle e orçamento de obras. 2. 

Execução de obras civis. 2.1. Topografia e terraplenagem, locação de obra, sondagens, instalações provisórias; 

2.2. Canteiro de obras: proteção e segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e 

ferramentas; 2.3 Fundações; 2.4 Escoramentos; 2.5 Estruturas de concreto: formas, armação; 2.6 Argamassas; 

2.7 Instalações prediais; 2.8 Alvenarias; 2.9 Revestimentos; 2.10 Esquadrias; 2.11 Coberturas; 2.12 Pisos; 2.13 

Impermeabilização; 2.14 Isolamento térmico. 3. Materiais de construção civil. 3.1 Aglomerantes: gesso, cal, 

cimento portland; 3.2 Agregados; 3.3 Argamassa; 3.4 Concreto: dosagem: tecnologia do concreto; 3.5 Aço; 3.6 

Madeira; 3.7 Materiais cerâmicos; 3.8 Vidros; 3.9 Tintas e vernizes; 3.10 Recebimento e armazenamento de 

materiais. 4. Mecânica dos solos. 4.1 Origem, formação e, propriedades dos solos; 4.2 Índices físicos; 4.3 

Pressões nos solos; 4.4 Prospecção geotécnica; 4.5 Permeabilidade dos solos: percolação nos solos; 4.6 

Compactação dos solos, compressibilidade dos solos, adensamento nos solos, estimativa de recalques; 4.7 

Resistência ao cisalhamento dos solos; 4.8 Empuxos de terra, estruturas de arrimo, estabilidade de taludes, 

estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações profundas. 5. Resistência dos materiais. 5.1 

Deformações; 5.2 Teoria da elasticidade; 5.3 Análise de tensões; 5.4 Flexão simples, flexão composta, torção, 

cisalhamento e flambagem. 6. Análise estrutural. 6.1 Esforço normal, esforço cortante, torção e momento fletor; 

6.2 Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros, arcos e treliças), deformações e 

deslocamentos em estruturas isostáticas, linhas de influência em estruturas isostáticas, esforços sob ação de 

carregamento, variação de temperatura e movimentos nos apoios; 6.3 Estruturas hiperestáticas, métodos dos 

esforços, método dos deslocamentos, processo de Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. 7. 

Dimensionamento do concreto armado. 7.1 Estados limites, aderência, ancoragem e emendas em barras de 

armação; 7.2 Dimensionamento de seções retangulares sob flexão; 7.3 Dimensionamento de seções T; 7.4 

Cisalhamento; 7.5 Dimensionamento de peças de concreto armado submetidas a torção; 7.6 Dimensionamento 

de pilares; 7.7. Detalhamento de armação em concreto armado; 7.8. Norma NBR 6118 – ABNT – Projeto de 

estruturas de concreto – procedimentos. 8. Instalações prediais. 8.1 Instalações elétricas de baixa tensão; 8.2 

Instalações hidráulicas; 8.3 Instalações de esgoto; 8.4 Instalações de telefone e instalações especiais (proteção e 

vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). 9. Estradas e pavimentos urbanos. 10. Saneamento básico 

– tratamento de água e esgoto. 11. Hidráulica aplicada e hidrologia. 12. Saúde e segurança ocupacional em 
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canteiro de obra. 12.1. Norma Regulamentadora - NR 18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção (118.0002), Ministério do Trabalho e Emprego. 13. Responsabilidade Civil e Criminal em Obras 

de Engenharia e Conhecimentos legais sobre o enquadramento dos responsáveis referentes aos arts. 121 e 132 

do Código Penal Brasileiro. 14. Patologia das obras de engenharia civil. 15. Engenharia de avaliações: legislação 

e normas, laudos de avaliação. 16. Qualidade. 16.1. Qualidade de obras e certificação de empresas; 16.2. 

Aproveitamento de resíduos e Sustentabilidade na construção; 16.3. Inovação tecnológica e Racionalização da 

construção. 

 

MÉDICO: LÍNGUA PORTUGUESA1. Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual e gênero 

textual  3 Ortografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6. Sintaxe da oração e do 

período. 7. Pontuação. 8. Figuras de linguagem. 9 Funções da linguagem. 10. Novo acordo ortográfico. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Código de Ética Médica; 2. Preenchimento da Declaração de óbito; 3. 

Doenças de Notificação Compulsória; 4. Princípios do Atendimento Clínico anamnese, no diagnóstico e na 

orientação; 5. Dor Fisiopatologia; 6. Dor Torácica; 7. Dor Abdominal; 8. Cefaleias; Dor Lombar e Cervical; 9. 

Distúrbios da Regulação Térmica; 10. Calafrios e Febre; 11. Dores Musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza 

Muscular; 12. Tosse e Hemoptise; 13. Dispneia e Edema Pulmonar; 14. Edema; 15. Cianose, Hipoxia e 

Policitemia; 16. Hipertensão Arterial; Síndrome de Choque; 17. Colapso e Morte Cardiovascular Súbita; 18. 

Insuficiência Cardíaca; 19. Insuficiência Coronária; 20. Bradiarritmias; 21. Taquiarritmias; 22. Cateterismo e 

Angiografia Cardíaco; 23. Febre Reumática; 24. Endocardite Infecciosa; 25. Miocardiopatias e Miocardites; 26. 

Infarto Agudo do Miocárdio; 27. Cor Pulmonale; 28. Parada Cardio-respiratória; 29. Disfasia; 30. Constipação 

Diarreia e Distúrbios da Função Ano Retal; 31. Aumento e Perda de Peso; 32. Hematêmese Melena; 33. 

Hepatite Aguda e Crônica; 34. Icterícia e Hepatomegalia; 35. Cirrose; 36. Distensão Abdominal e Ascite; 37. 

Coledocolitíase; 38. Doenças do Pâncreas; 39. Líquidos e Eletrólitos; 40. Acidose e Alcalose; 41. Anemias; 42. 

Hemorragia e Trombose; 43. Biologia do Envelhecimento; 44. Problema de Saúde do Idoso; 45. Diagnóstico e 

Manuseio das Afecções Mais Comuns da Pessoa Idosa; 46. Avaliação e Diagnóstico das Doenças Infecciosas; 

47. Diarreia Infecciosa Aguda e Intoxicação Alimentar; 48. Doenças Sexualmente Transmissíveis; 49. Síndrome 

de Angústia Respiratória do Adulto; 50. Estado de Mal Asmático; 51. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 52. 

Tromboembolismo Pulmonar; 53. Insuficiência Renal Aguda; 54. Insuficiência Renal Crônica; 55. 

Glomerulopatias; 56. Obstrução das Vias Urinárias; 57. Lupus Eritematoso Sistêmico; 58. Artrite Reumatóide; 

59. Vasculites; 60. Doença Articular Degenerativa; 61. Artrite Infecciosa; 62. Distúrbios da Coagulação; 63. 

Diabetes Mellitus; 64. Doenças da Tireóide; 65. Acidose Lático; 66. Doenças Vasculares Cerebrais; 67. 

Traumatismo Cranioencefálico e Raquimedular; 68. Viroses do Sistema Nervoso Central: Meningites e 

Encefalites; 69. Coma; 70. Doenças Ocupacionais; 71. Acidentes do Trabalho; 72. Neoplasias; 73. 

MoléstiasInfecciosas; 74. Carências Nutricionais; 75. Princípios doutrinários e  organizativos do SUS: Direito à 

saúde, Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento no SUS, Reforma Sanitária e 

Modelos Assistenciais de Saúde; 76. Atenção Básica à Saúde: Programa de Saúde da Família como estratégia de 

reorientação da Atenção Básica à Saúde. 

 

ODONTÓLOGO: LÍNGUA PORTUGUESA. 1. Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual e 

gênero textual  3 Ortografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6. Sintaxe da 

oração e do período. 7. Pontuação. 8. Figuras de linguagem. 9 Funções da linguagem. 10. Novo acordo 
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ortográfico. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1- Neoplasias benignas e Lesões cancerizáveis 2-Diagnóstico 

bucal – Classificação 3-Cárie dental 4-Preparo Cavitário 5-Materiais Dentários : Restauradores ,  proteção 

pulpar , moldagem 6-Exodontias e técnicas anestésicas 7-Diagnóstico e plano de tratamento para cirurgias 

bucais  8-Sistema Único de Saúde - SUS: legislação, princípios e diretrizes.9-Diagnóstico das doenças 

periodontais10-Endodontia: indicação11-Código de ética odontológica .  Lei 5.081 de 24/08/1966 

 

ODONTÓLOGO ESPECIALIZADO EM PERIODONTIA: LÍNGUA PORTUGUESA:. 1. Compreensão e 

interpretação de textos. 2 Tipologia textual e gênero textual  3 Ortografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5 

Emprego das classes de palavras. 6. Sintaxe da oração e do período. 7. Pontuação. 8. Figuras de linguagem. 9 

Funções da linguagem. 10. Novo acordo ortográfico. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1- Neoplasias 

benignas e Lesões cancerizáveis 2-Diagnóstico bucal – Classificação 3-Cárie dental 4-Preparo Cavitário 5-

Materiais Dentários : Restauradores ,  proteção pulpar , moldagem 6-Exodontias e técnicas anestésicas 7-

Diagnóstico e plano de tratamento para cirurgias bucais  8-Sistema Único de Saúde - SUS: legislação, princípios 

e diretrizes.9-Diagnóstico das doenças periodontais10-Endodontia: indicação11-Código de ética odontológica .  

Lei 5.081 de 24/08/1966 12-Etiologia da doença periodontal 13-Patogênese da doença periodontal 14-

Classificação das doenças periodontais 15-Instrumentos periodontais 16-Diagnóstico das doenças periodontais 

17-Plano de tratamento periodontal 18-Cirurgias periodontais. 

 

ODONTÓLOGO ESPECIALIZADO EM BUCO- MAXILO- FACIAL: LÍNGUA PORTUGUESA: 

1. Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual e gênero textual  3 Ortografia oficial. 4 

Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6. Sintaxe da oração e do período. 7. Pontuação. 8. 

Figuras de linguagem. 9 Funções da linguagem. 10. Novo acordo ortográfico. CONHECIMENTO 

ESPECÍFICO: 1- Neoplasias benignas e Lesões cancerizáveis 2-Diagnóstico bucal – Classificação 3-Cárie 

dental 4-Preparo Cavitário 5-Materiais Dentários : Restauradores ,  proteção pulpar , moldagem 6-Exodontias e 

técnicas anestésicas 7-Diagnóstico e plano de tratamento para cirurgias bucais  8-Sistema Único de Saúde - 

SUS: legislação, princípios e diretrizes.9-Diagnóstico das doenças periodontais10-Endodontia: indicação11-

Código de ética odontológica .  Lei 5.081 de 24/08/1966 12-.Noções de cirurgia oral menor 13- Cirurgia de 

dente incluso 14-. Exodontia: técnica, acidentes, complicações e conduta. 15-Noções de emergências médicas 

em odontologia 16-Anestesia local: técnica, indicação, contra-indicação, substância  Vasoconstrictora, 

complicações locais e gerais 17-Exames complementares em cirurgia: laboratoriais e de imagem 18-Biópsias: 

Incisional e Excisional 19-Urgências odontológicas: hemorragias, alveolites, drenagens, abscessos. 

 

PSICÓLOGO: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual e 

gênero textual  3 Ortografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6. Sintaxe da 

oração e do período. 7. Pontuação. 8. Figuras de linguagem. 9 Funções da linguagem. 10. Novo acordo 

ortográfico.CONHECIMENTO ESPECÍFICO: A  Psicologia e seu processo Histórico: 

Epistemologia,humanismo e existencialismo ;Correntes da Psicologia, Psicologia Organizacional:Gestão de 

pessoas, Psicologia do trabalho. Processos Psicológicos: Cognição, Percepção, Aprendizagem, Memória, 
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Inteligência, Pensamento e Raciocínio, Motivação, Linguagem e Emoção. A Psicologia Social.  laudos, 

pareceres e relatórios psicológicos, avaliação psicológica;Teorias da personalidade.  Psicopatologia.  Teorias e 

técnicas psicoterápicas. Psicologia da saúde: fundamentos e prática; Programas em saúde mental; Ética 

profissional. 

  

 

 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

 

1. EVENTO 2. DATA 

 

Período de inscrição 

11 de setembro a 10 de outubro de 2013 de 

segunda a sexta - feira. 
Horário: das 8h às 12h 

Local: Sede da Secretaria Municipal 

Educação de Paulista, rua Cel. José Avelino, 

119 - Centro - Paulista –PB 

 

 

Entrega dos cartões de 

inscrição 

De 18 de outubro a 01 de novembro de 2013 das 

08:00h às 12:00 e das 14:00 às 17:00 de segunda a 

sexta (exceto os dias feriados) no mesmo horário e 

local em que efetuaram as inscrições presenciais 

ou pela internet no endereço eletrônico 

www.apiceconsultoria.com - até o dia da prova 

para todos os candidatos. 

 

Realização provável das 

provas escritas 

03 de Novembro de 2013 

Horário: 08:00h às 12:00h 
Local: Divulgado nos Cartões de Inscrição 

 

 

 

 

 

Maiores informações no site: 

www.apiceconsultoria.com 

 
 

 

http://www.apiceconsultoria.com/
http://www.apiceconsultoria.com/

