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O Prefeito Municipal de Careiro da Várzea, Estado do Amazonas, no uso de 

suas atribuições e com fundamento no artigo 37, inciso II da Constituição Federal 

Brasileira de 1988, torna pública a realização de Concurso Público destinado ao 

preenchimento de vagas do quadro de pessoal efetivo de nível superior, nível médio e  

nível fundamental completo, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1°. O Concurso Público será executado pelo INSTITUTO AMAZONENSE DE 

SELEÇÃO E PESQUISA E CONSULTORIA - IASPEC, sob sua total 

responsabilidade, obedecidas às normas deste Edital. 

2°. As inscrições para o concurso serão realizadas na modalidade Internet (online) e de 

forma presencial, obedecidas à data, horários e locais estabelecidos neste Edital. 

3°. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas existentes para os cargos 

de provimento efetivo da zona urbana e rural, em conformidade com o Anexo I deste 

edital, ficando as admissões condicionadas à disponibilidade orçamentário-financeira da 

Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea, durante o prazo de validade do Concurso 

Público, e as nomeações à cargo do Chefe do Poder Executivo através de ato 

administrativo. 

4°. Os cargos ofertados, o número de vagas, atribuições, nível de escolaridade exigido 

para investidura no cargo, carga horária de trabalho e os vencimentos constam do anexo 

I que faz parte integrante deste Edital. 

5°. A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá as seguintes fases: 

a) exame de conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas de caráter 

eliminatório e classificatório para todos os cargos, a ser aplicada no Município de 

Careiro da Várzea; 

b) Avaliação de títulos, de caráter classificatório, exclusiva aos candidatos dos cargos de 

professores (nível superior), não eliminado conforme critério de julgamento deste 

Edital. 

 

II. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

 

1°. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, 

estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses com 

reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1o., artigo 12, da 

Constituição Federal e do Decreto n.º 70.436/72. 

2°. Gozar dos direitos políticos, nos termos do § 1.º do artigo 12 da Constituição 

Federal. 

3°. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (sexo masculino). 

4°. Ter, no mínimo, dezoito anos completos na data da posse. 

5°. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada em 

exame médico pré-admissional, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de 

Careiro da Várzea. 
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6°. Ser aprovado no concurso público e possuir, na data da posse, os requisitos exigidos 

para o exercício do cargo, conforme estabelecido no anexo I deste edital. 

7°. Nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente: 

a) não ter sido responsável, por atos julgados irregulares por decisão definitiva do 

Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou 

de Município, ou, ainda, por Conselho de Contas de Município; 

b) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego público; 

c) não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em julgado, 

pela prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados no título XI da Parte 

Especial no Código Penal Brasileiro, na Lei n.º 7.492, de 16 de junho de 1985, e na Lei 

n.º 8.429, de 2 de junho de 1992; 

8°. A não-comprovação de qualquer dos requisitos especificados nos subitens anteriores 

impedirá a posse do candidato. 

 

III. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 

1°. As Pessoas com Deficiências, aquelas que se enquadram nas categorias 

discriminadas no artigo 4o. do Decreto Federal n.º 3.298/99, alterado pelo Decreto 

Federal n.º 5.296/2004, têm assegurado o direito de inscrição no presente concurso 

público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo em 

provimento para o qual o candidato concorre. 

1.1. Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a surgir durante o prazo de 

validade do concurso, 5% ficarão reservadas a pessoas com deficiência. A reserva para 

a primeira vaga inicia-se a partir da quinta vaga destinada a cada cargo (zona de 

lotação). De cinco a vinte vagas uma será destinada a pessoas com deficiência. Para a 

reserva da segunda vaga em diante, será feito o seguinte cálculo: 5% em cima do 

número de vagas de cada cargo, sendo este resultado arredondado para o primeiro 

número inteiro acima quando a casa decimal resultante for superior a zero, menos a 

vaga reservada como primeira. 

2°. Não se aplica o disposto do subitem anterior a cargos para os quais o número de 

vagas, e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso, seja inferior a 

05 (cinco). 

3°. As pessoas com deficiência deverão, imprimir, preencher e assinar formulário 

disponível no site da IASPEC (http://www.iaspec.com.br), no período de inscrição 

relacionado no subitem V.1o. deste Edital, informando se irá necessitar de tratamento 

diferenciado e/ou de tempo adicional para realização das provas objetivas. Deverão 

anexar a este formulário o laudo médico, original ou cópia autenticada, atestando 

a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID (Decreto nº 

3.298/99), e, enviá-los à Comissão Executora do Concurso de Careiro da Várzea. - 

IASPEC (Documentos), até o último dia de inscrição às 16h na sede da Prefeitura de 

Careiro da Várzea, junto ao funcionário credenciado do IASPEC. Solicitações 

posteriores, nesse sentido, serão indeferidas. 
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4°. As pessoas com deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de 

condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo das provas, à avaliação 

e aos critérios de aprovação, a data, ao horário e ao local de aplicação das provas, e ao 

critério de corte exigido para todos os demais candidatos. 

5°. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, sendo 

a primeira, contendo a pontuação de todos os candidatos, inclusive as pessoas com 

deficiências, e a segunda, somente com a pontuação destes últimos. 

6°. As pessoas com deficiência classificadas no Concurso Público serão submetidas, 

antes da posse, à perícia por Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Careiro da 

Várzea, que terá decisão definitiva sobre a sua qualificação como deficiente e sobre o 

grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo pretendido. 

7°. Após perícia, se favorável, será o candidato nomeado, observando-se a ordem de 

classificação da lista de pessoas com deficiências. Em caso de não ratificação declarada 

pela Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea, o candidato 

será eliminado da lista do resultado final de pessoas com deficiências, permanecendo 

apenas na lista geral de resultado final de todos os candidatos. 

8°. Na inexistência de candidatos enquadrados nos critérios definidos nos subitens 

anteriores ou no caso de eliminação desses candidatos, as vagas a eles reservadas serão 

revertidas para os demais candidatos, observando-se a ordem de classificação. 

9°. As pessoas com deficiências que não declararem essa condição, no período das 

inscrições, não poderão, posteriormente, interpor recurso em favor de sua situação. 

10°. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito 

ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 

 

IV. DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES 

 

4.1. O valor da taxa de inscrição, a ser paga pelo candidato, aos respectivos cargos é o 

seguinte: 

- R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível 

fundamental completo; 

- R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível médio; 

- R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível superior. 

4.2. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese 

alguma, salvo em caso de anulação do certame. 

 

V. DA INSCRIÇÃO 

 

1°. Serão admitidas as inscrições on-line e presencial. Será admitida somente a inscrição 

online (via Internet) no endereço eletrônico http://www.iaspec.com.br, solicitada no 

período entre 12h do dia 27 de maio de 2014 até às 23h59 do dia 10 de julho de 

2014. No caso de inscrições presenciais, o prazo se encerra em 10 de julho de 2014 às 

16h, horário local. 

2°. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de 

que preenche todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato 
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deverá optar pelo cargo para o qual deseja inscrever-se, observada a oferta de vagas do 

quadro constante do anexo I deste edital. Uma vez efetivada a inscrição não será 

permitida, em hipótese alguma, a sua alteração no que se refere à opção de cargo para o 

qual se inscreveu. 

3°. Será admitida a inscrição em dois cargos diferentes, observadas as datas das provas. 

No caso de inscrição com dois cargos com horários incompatíveis de realização das 

provas, considerar-se-á a primeira inscrição, hipótese em que não haverá devolução do 

valor da inscrição.  

4°. O IASPEC não se responsabilizará por solicitação de inscrição 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. O candidato deverá antecipar sua inscrição para 

evitar problema de última hora. 

5°. O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto 

bancário, pagável no Banco Bradesco S/A, o qual estará disponível no endereço 

eletrônico http://www.iaspec.com.br e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de 

inscrição imediatamente após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de 

inscrição online (via Internet). 

6°. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado 

até o dia 11 de julho de 2014. 

7°. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data 

estabelecida no subitem anterior não serão acatadas. 

8°. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação do pagamento 

da taxa de inscrição pelo sistema bancário à IASPEC. 

9. A apresentação do original do documento de identidade (com fotografia) será 

obrigatória no dia de realização das provas. Serão considerados documentos de 

identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de 

Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 

Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 

(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 

funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, 

por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 

habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de 

setembro de 1997). 

10°. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número da Identidade. 

11°. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros 

concursos. 

12°. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via 

correio eletrônico. 

13°. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a IASPEC do direito de excluir do concurso 

público aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta. 

14. Não é permitido o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque 

bancário. 
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VI. DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

1°. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data prevista 

de 31 de agosto de 2014, no turno da manhã, das 8 às 12h (horário local), para todos 

os Cargos de Nível Fundamental Completo e Nível Superior, e, no turno da tarde, 

das 14h30 às 18h30 (horário local), para os cargos de Nível Médio. Desta forma o 

candidato poderá se inscrever, separadamente, e realizar as provas objetivas nos 

dois períodos, para cargos de nível de escolaridade em horários de provas 

diferentes, como previsto no item V.3o. 
2°. As provas objetivas do Concurso Público compreenderão avaliação de 

conhecimentos, através da aplicação de prova objetiva de questões de múltipla escolha, 

de caráter eliminatório e classificatório, conforme abaixo: 

2.1. Cargos de Nível Superior – ES 24 a ES 36 

ESPÉCIE DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Noções de Direito Administrativo 

Conhecimentos Específicos 

20 

05 

15 

TOTAL  40 

 

2.2. Cargos de Nível Médio - EM 14 a EM 17 

ESPÉCIE DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Noções de Informática 

Direito Administrativo 

20 

10 

05 

05 

TOTAL 40 

 

2.3. Cargos de Nível Médio – EM 18 a EM 23 

ESPÉCIE DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos Específicos 

Direito Administrativo 

15 

10 

10 

05 

TOTAL 40 

 

2.4. Cargos de Nível Fundamental Completo – EF 1 a EF7 e EF10 a EF 13 

ESPÉCIE DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Direito Administrativo 

Conhecimentos Gerais 

15 

10 

05 

10 
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TOTAL 40 

 

2.5. Cargos de Nível Fundamental Completo – EF 8 e EF 9 

ESPÉCIE DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos Específicos 

Direito Administrativo 

15 

10 

10 

05 

TOTAL 40 

3°. Os conteúdos programáticos das provas objetivas se encontram no Anexo II deste 

Edital. 

4°. O local de realização das provas objetivas constará no cartão de inscrição do 

candidato, e serão aplicadas na sede do Município do Careiro da Várzea. 

5°. No dia da prova objetiva o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul. 

6°. Cada questão das provas objetivas valerá 1,00 (um) ponto e será composta de quatro 

opções (A, B, C e D) e uma única resposta correta, de acordo com o comando da 

questão. Haverá no cartão resposta, para cada questão, quatro campos de marcação: um 

campo para cada uma das quatro opções (A, B, C e D), sendo que o candidato deverá 

preencher apenas aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo com o 

comando da questão. 

7°. O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão, um, e somente 

um, dos quatro campos do cartão resposta, sob pena de arcar com os prejuízos 

decorrentes de marcações indevidas, no caso, ser considerada como nula a alternativa. 

8°. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações 

feitas incorretamente no cartão resposta. Serão consideradas marcações incorretas as 

que estiverem em desacordo com este edital ou com as instruções contidas no cartão 

resposta, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada ou campo de 

marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição do 

cartão resposta por erro do candidato. O cartão-resposta só será substituído se for 

constatada falha de impressão. 

9°. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, 

danificar o seu cartão resposta. 

10°. No dia de prova os candidatos deverão comparecer ao local definido com, no 

mínimo, uma hora de antecedência do horário fixado para o seu início, devendo 

apresentar o cartão de inscrição, juntamente com um original de documento de 

identidade com fotografia conforme estabelecido no subitem V deste edital. Não 

será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após horário 

fixado para o início desta. 

11°. Os portões serão fechados no horário fixado para realização das provas. 

12°. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 

protocolo do documento. 
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13°. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de 

identidade original, na forma definida no subitem V deste edital, não poderá fazer 

as provas e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
14°. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 

provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 

ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 

expedido há, no máximo, sessenta dias, ocasião em que será submetido à identificação 

especial, compreendendo coleta de impressão digital e assinatura em formulário próprio. 

15°. Não será permitida, durante a realização das provas, comunicação entre os 

candidatos, nem utilização de máquinas calculadoras ou similares, de livros, de notas, 

de impressos ou consulta a qualquer material. 

16°. Não será permitida a entrada e/ou permanência no local do exame de candidatos 

com aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo databank, 

walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina 

fotográfica, máquina de calcular e etc.). O descumprimento da presente instrução 

implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 

17°. Não haverá sob hipótese alguma: 

17.1 prova de segunda chamada; 

17.2 revisão de provas; 

17.3 vista de qualquer uma das provas. 

18°. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o 

horário fixado para o seu início. 

19°. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas 

por, no mínimo, uma hora após o início das provas. 

20°. A inobservância do subitem anterior acarretará a não-correção das provas e, 

consequentemente, a eliminação do candidato no Concurso Público. 

21°. O candidato que se retirar do estabelecimento onde está realizando a prova objetiva 

não poderá retornar em hipótese alguma. 

22°. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 

das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 

23°. O não comparecimento a prova objetiva implicará na eliminação automática do 

candidato. 

24°. O IASPEC não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 

equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos 

neles causados. 

25°. O IASPEC poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal no dia 

das provas. 

26°. Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do Concurso Público 

o candidato que: 

a) durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais 

como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 

gravador, máquina de calcular e máquina fotográfica; 

b) no ambiente de provas estiver portando armas; 

c) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
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d) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas 

ou impressos; 

e) for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 

investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito; 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 

provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos; 

g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 

realização; 

h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, levando a folha de respostas e o boletim de 

questões; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou na folha de respostas; 

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 

l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria 

ou de terceiros no concurso público;  

m) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou de sua impressão digital, quando 

solicitado pela coordenação local do concurso público. 

27°. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas acima implicará a 

eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 

28°. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 

equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao 

seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

29°. Não será permitido que as marcações no cartão-resposta sejam feitas por outras 

pessoas, salvo no caso de candidato inscrito como pessoa com deficiência (PcD) 

segundo o subitem III.1 deste Edital, se a deficiência impossibilitar a marcação pelo 

mesmo. 

30°. O não comparecimento as provas implicará a eliminação automática do candidato. 

31°. Não serão dadas informações por telefone a respeito de datas, locais e horários de 

provas. O candidato deverá observar rigorosamente os Editais e o seu cartão de 

inscrição. 

32°. O candidato deverá devolver no dia das provas o cartão-resposta recebido. 

33°. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 

deverá, além de solicitar atendimento especial para esse fim, 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 as provas. A solicitação 

de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 

razoabilidade. 
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VII. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO A PROVA DE 

TÍTULOS 

 

1°. Para não ser eliminado nas provas objetivas, o candidato deverá obter o total de 

pontos igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de acertos do número de questões, 

inclusive os portadores de deficiência. 

2°. O candidato que obtiver pontuação total inferior a referida no subitem VII.1o. será 

eliminado do concurso, bem como os faltosos. 

3°. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos de cargos de nível 

superior de professor, não eliminados conforme subitem VII.1o. deste Edital, 

classificados em até o limite de três vezes o número de vagas do Anexo I deste Edital 

em cada cargo, observada a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e 

respeitados os empates na última colocação. 

4°. Os candidatos não convocados para a avaliação de títulos na forma do subitem 

VII.3o. serão automaticamente eliminados e não terão qualquer classificação no 

concurso. 

 

VIII. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 

1°. Os candidatos de cargos de professor nível superior, considerados aptos à avaliação 

de títulos,conforme subitem VII.3o. deste Edital, serão convocados em edital específico 

para esse fim, publicado o aviso no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas e 

relacionados no site do IASPEC (http://www.iaspec.com.br). Deverão, então, imprimir, 

preencher e assinar o formulário disponível no site do IASPEC 

(http://www.iaspec.com.br), e entregá-los para a Comissão do Concurso, no prazo, 

estabelecidos no Edital de Convocação para a prova de títulos. 

2°. A avaliação de títulos valerá 10,00(dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos 

títulos apresentados seja superior a esse valor. 

3°. Somente serão aceitos os títulos com data de conclusão até a data da publicação do 

aviso do Edital específico previsto no subitem VIII.1o. no Diário Oficial dos Municípios 

do Amazonas. Documentos com data de conclusão posterior a esta data não serão 

pontuados. 

4°. Para efeito de pontuação, somente serão aceitos os documentos que comprovem os 

títulos abaixo relacionados, observados os critérios constantes no subitem VIII.8o. e os 

limites de pontos discriminados no quadro a seguir. 

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

ALÍNEA TÍTULO 
VALOR DE CADA 

TÍTULO 

VALOR 

MÁXIMO DOS 

TÍTULOS 

A Doutorado na área em que concorre 3,00 3,00 

B Mestrado na área em que concorre 2,00 2,00 
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C Especialização na área em que concorre 1,50 1,50 

D 

Exercício de atividade profissional na 

administração pública ou na iniciativa privada 

na área a que concorre. 

0,30 por ano 3,00 

E 
Aprovação em concurso público na área a que 

concorre 
0,50 0,50 

 

5°. Receberá nota zero o candidato que não enviar os títulos na forma e no prazo 

estipulados no edital de convocação para a avaliação de títulos. 

6°. Não serão aceitos títulos encaminhados por fax e/ou por correio eletrônico. 

7°. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em 

cartório. 

8°. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS 

8.1. Curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado, na área a que 

concorre, será aceito cópia autenticada em cartório, conforme abaixo: 

a) diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC; 

ou, 

b) certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, expedido 

por instituição reconhecida pelo MEC, obrigatoriamente acompanhado do histórico 

escolar, no qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi 

aprovado, com as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese 

ou da dissertação; 

c) para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o 

diploma, desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil, reconhecida 

pelo MEC. 

8.2. Curso de Especialização na área a que concorre, será aceito cópia autenticada 

em cartório, conforme abaixo: 

a) Diploma de conclusão de curso em que conste a informação de que o curso foi 

realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE) e carga 

horária; ou, 

b) Certificado ou declaração de conclusão de curso, com a carga 

horária, obrigatoriamente acompanhada do histórico escolar, no qual conste a 

informação de que o curso foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional 

de Educação (CNE). 

c) Caso o diploma, certificado ou declaração de conclusão de curso não se explicite que 

o curso atende às normas do CNE, essa observação deverá vir em declaração fornecida 

pela instituição, anexada à documentação. 

8.3. Na Atividade Profissional na área a que concorre, para concessão da pontuação 

relativa aos documentos relacionados nas alíneas abaixo, somente será considerada 

experiência profissional após a conclusão do curso de graduação do cargo a que 

concorre, comprovado através de cópia autenticada em cartório do diploma, pré-

requisito para o cargo, ou de uma declaração original ou cópia autenticada em 
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cartório devidamente acompanhada do histórico escolar, com assinatura 

reconhecida em cartório da pessoa que assina esta declaração. 

a) No caso de atividade na iniciativa privada apresentar cópia autenticada em cartório 

das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a identificação do 

candidato e do contrato de trabalho, acrescida de declaração do empregador com 

assinatura reconhecida em cartório da pessoa que a assina, na qual conste o período 

(início e fim se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas. 

b) No caso de atividade realizada na administração pública (Servidor 

Público) apresentar declaração/certidão de tempo de serviço, original ou cópia 

autenticada em cartório, em que conste o período (início e fim se for o caso), a espécie 

do serviço realizado e as atividades desenvolvidas. Na declaração/certidão deverá 

constar o reconhecimento em cartório da assinatura da pessoa que assina o documento. 

c) No caso de atividade de serviço prestado como autônomo apresentar cópia 

autenticada em cartório de contrato de prestação de serviços, com assinatura 

reconhecida em cartório da pessoa que assina este documento, acrescido de declaração 

do contratante com assinatura reconhecida em cartório da pessoa que assina este 

documento, na qual conste o período (início e fim se for o caso), a espécie do serviço 

realizado e as atividades realizadas, ou, apresentação de cópias autenticadas em cartório 

de todos os recibos de pagamento autônomo (RPA) relativos ao período trabalhado. 

d) No caso de sócio de firma e/ou pessoa jurídica, deverá o candidato apresentar cópia 

autenticada em cartório do contrato social da mesma, registrado na junta comercial 

respectiva, ou quando for o caso no respectivo conselho de classe, que comprove 

claramente sua participação na mesma. Inclusive nos documentos apresentados deve 

ficar claro em que data foi efetivada a sua inclusão na respectiva firma e/ou pessoa 

jurídica. 

8.4. Para efeito de pontuação dos documentos citados no subitem VIII.3o. deste Edital, 

não será considerada fração de ano, sendo considerado ano letivo completo de exercício 

na atividade profissional. 

8.5. Para efeito de pontuação dos documentos citados no subitem VIII.3o. deste Edital, 

estágio, monitoria, cargos/lotação honoríficos, bolsa de estudo, ou casos julgados 

similares pela comissão avaliadora, não serão considerados experiência profissional. 

8.6. A Aprovação em Concurso Público na área a que concorre deverá ser 

comprovada, conforme a seguir: 

a) Original ou cópia autenticada em cartório de Certidão expedida pelo órgão de pessoal 

da Instituição pública a que o candidato prestou concurso, com assinatura reconhecida 

em cartório da pessoa que assina, constando o cargo, nível de escolaridade, aprovação e/ 

ou classificação do resultado final/homologação; ou 

b) Original ou cópia autenticada em cartório de Certificado do órgão contratado para 

executar o concurso, com assinatura reconhecida em cartório da pessoa que assina, 

constando o cargo, nível de escolaridade, aprovação e/ou classificação do resultado 

final/homologação; ou, 

c) Cópia autenticada em cartório da publicação impressa de Diário Oficial ou impresso 

divulgado na Internet de Diário Oficial apenas identificado o endereço eletrônico 

correspondente para confirmação da autenticidade do documento pela banca avaliadora 
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da IASPEC, constando o cargo, nível de escolaridade, aprovação e/ou classificação do 

resultado final/homologação, com identificação clara do candidato; 

d) Não será considerada como concurso público a seleção constituída apenas de prova 

de títulos e/ou de análise de currículos e/ou de provas práticas e/ou testes psicotécnicos 

e/ou entrevistas e/ou seleção simples que não atenda integralmente a legislação de 

concurso público para o provimento de cargos/lotação no serviço público. 

9°. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se 

traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado. 

10. Cada título será considerado uma única vez. 

11. Serão desconsiderados os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do 

quadro de atribuição de pontos para a avaliação de títulos, bem como os que excederem 

o limite de pontos estipulados no subitem XI deste Edital. 

12. A veracidade dos documentos apresentados é de inteira responsabilidade dos 

candidatos. Qualquer apuração que leve à comprovação de que não são verdadeiros 

acarretará a eliminação do candidato do certame e o encaminhamento dos documentos 

às autoridades competentes para abertura de processo judicial. 

13. Será publicado o aviso de Edital no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, e, 

relacionado os candidatos no site da IASPEC (http://www.iaspec.com.br), do resultado 

da prova de títulos. Os candidatos só poderão interpor recurso nos prazos previstos no 

item XI deste Edital. 

 

IX. DA NOTA FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 

 

1°. A nota final no concurso será à soma das notas obtidas nas provas objetivas. Para os 

cargos de professores (nível superior), será, também, somada a pontuação obtida na 

avaliação de títulos para totalizar a nota final. 

2°. Os candidatos serão ordenados por cargo de acordo com os valores decrescentes das 

notas finais no concurso, observados os critérios de desempate do item X. 

 

X. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

1°. Em caso de empate, na nota final, terá preferência o candidato, conforme ordem das 

alíneas a seguir:  

a) for mais idoso, desde que tenha idade superior a sessenta anos, conforme artigo 27, 

parágrafo único, do Estatuto do Idoso; 

b) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de conhecimentos 

específicos, quando for o caso; 

c) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de língua portuguesa; 

d) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de matemática, quando 

for o caso; 

e) For mais idoso, considerando o dia, mês e ano de nascimento. 
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XI. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

1°. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito oficial preliminar das provas objetivas, 

resultado das provas objetivas, resultado da Prova de Títulos e do resultado final do 

Concurso Público. 

2°. A solicitação dos recursos citados no subitem anterior deverá ser interposto em até 

02 (dois) dias úteis a contar da divulgação do resultado. 

3°. Admitir-se-á um único recurso para cada questão das provas objetivas, sendo 

desconsiderado recurso de igual teor. 

4°. O (s) ponto (s) relativo (s) à (s) questão (ões) eventualmente anulada (s) das provas 

objetivas será(ão) atribuído (s) a todos os candidatos presentes. 

5°. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo citado no subitem 

XI.2o., com indicação do nome do candidato, n° do documento de identidade, n° de sua 

inscrição e assinatura, conforme o modelo constante no Anexo III deste Edital. 

6°. Todos os recursos deverão ser entregues à Comissão Executora do Concurso 

Público, na sede da Prefeitura, no horário de 9h às 16h. 

7°. O recurso interposto não terá efeito suspensivo e aquele que for interposto fora do 

respectivo prazo não será aceito. 

8°. O IASPEC é a instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela 

qual não caberão recursos adicionais. 

9°. A decisão do recurso será dada a conhecer, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a 

contar do último dia do prazo de recebimento. 

 

XII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1°. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Concurso Público 

contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. 

2°. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os 

atos, avisos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público no Diário Oficial 

dos Municípios do Amazonas, bem como divulgados na Internet no endereço eletrônico 

http://www.iaspec.com.br. 

3°. O prazo de validade do Concurso Público é de dois anos, contados a partir da data de 

publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, 

por igual período. 

4°. O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Prefeito Municipal de 

Careiro da Várzea, e publicado aviso no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, 

bem como publicado no endereço eletrônico http://www.iaspec.com.br, que 

permanecerá durante todo o prazo de validade do concurso. 

5°. Após o resultado final do concurso público o candidato classificado e aprovado 

deverá manter atualizado seu endereço perante a Prefeitura Municipal de Careiro da 

Várzea. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não-

atualização de seu endereço. 

6°. O IASPEC e a Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea não arcarão com 

quaisquer despesas de deslocamento de candidatos para a realização das provas. 
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7°. O IASPEC e a Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea não aprovam, não 

fornecerão e nem recomendarão nenhuma apostila sobre o concurso, não se 

responsabilizando pelo conteúdo de qualquer delas. 

8°. Os casos omissos serão resolvidos pela IASPEC e a Prefeitura Municipal de Careiro 

da Várzea. 

9°. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de 

outro edital. 

 

 

Careiro da Várzea/AM, 19 de maio de 2014. 

 

 

Pedro Duarte Guedes 

Prefeito Municipal de Careiro da Várzea 
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ANEXO I 

 

REF. CARGO SUMÁRIO DE ATIVIDADES ESCOLARIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
VENCIMENTO 

N° DE 

VAGAS 

EF 1 
Auxiliar 

Administrativo 

Desenvolver tarefas na área 

administrativa exclusivamente na 

área Urbana do Município. Operar 

equipamentos diversos. Realizar 

entregas e recebimentos de 

documentos e materiais. Manter 

organizados documentos e/ou 

materiais em geral. Atender ao 

público em geral. 

Ensino Fundamental 40 R$ 724,00 10 

EF 2 
Auxiliar de 

Limpeza Pública 

Cuidar da limpeza da cidade e dar o 

destino adequado aos resíduos dos 

becos, ruas, avenidas, bueiros e 

demais locais onde se encontram os 

resíduos, bem como zelar pela 

limpeza da cidade, manter o 

material de trabalho em bom 

estado; limpar calçadas, e cumprir 

determinações emanadas de ordem 

superior e ser ético e 

compromissado com a função ou 

cargo que exerce. 

Ensino Fundamental 40 R$ 724,00 30 

EF 3 
Auxiliar de Serviços 

Gerais  

Cuidar e dar o destino adequado aos 

resíduos da limpeza dos órgãos e 

dos serviços, manter o material de 

trabalho em bom estado; limpar 

áreas administrativas, cumprir 

determinações emanadas de ordem 

superior e ser ético e 

compromissado com a função ou 

cargo que exerce. 

Ensino Fundamental 40 R$ 724,00 43 

EF 4 Artífice 

Efetuar as tarefas de manutenção, 

consertos e reparos dos bens móveis 

da fundação; relatar sobre as 

necessidades da manutenção de 

cada tipo de bem durável; solicitar 

o material necessário para os 

reparos e consertos. 

Ensino Fundamental 40 R$ 950,00 02 

EF 5 Carpinteiro 

Executar trabalhos em madeira, 

com base em desenhos, croquis ou 

ordens de serviços, montagens, 

reparos ou modificações em 

estrutura de alvenaria, portas, 

divisórias, engradados, etc.; Efetuar 

levantamento dos materiais 

necessários, selecionando e 

preparando os mesmos de acordo 

com os trabalhos a serem 

realizados. 

Ensino Fundamental 40 R$ 1.500,00 02 

EF 6 
Marinheiro de 

Convés 

Realizar manobras, serviços de 

marinharia e serviços gerais de 

convés. 

Ensino Fundamental 40 R$ 850,00 02 

EF 7 Marinheiro de Operar máquinas e serviços de Ensino Fundamental 40 R$ 850,00 02 
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Máquina manutenção em embarcações. 

EF 8 
Motorista de Saúde 

Fluvial 

Conduzir veículos destinados ao 

atendimento e transporte fluvial de 

pacientes e auxiliando a equipe de 

atendimento no manejo do paciente, 

quando solicitado. 

Ensino Fundamental 

e Habilitação 

Específica para 

conduzir 

embarcações   

40 R$ 850,00 06 

EF 9 
Motorista 

Habilitação "B" 

Atividades de execução de natureza 

qualificada, relativas a trabalhos de 

direção e conservação de veículos 

motorizados, de uso no transporte 

oficial de cargas e de passageiros. 

Ensino Fundamental 

e Habilitação tipo 

“B” 
40 R$ 850,00 03 

EF 10 Merendeiro 

Executar sob orientação as tarefas 

relativas à confecção de merenda 

nas Unidades das Secretarias e 

demais dependências do Município. 

Ensino Fundamental  40 R$ 724,00 13 

EF 11 
Operador de 

Máquinas 

Atividades de natureza qualificada, 

relacionadas com a condução, 

funcionamento e conservação das 

máquinas. 

Ensino Fundamental 

e Habilitação 

Específica 
40 R$ 1.500,00 01 

EF 12 Pintor 

Preparar as superfícies a serem 

pintadas, limpando-as, emassando-

as recobrindo as superfícies internas 

e externas dos prédios e outras 

obras ou manufaturados, camadas 

de tintas para protegê-las ou decorá-

las em madeira e estruturas 

metálicas e outros. 

Ensino Fundamental 40 R$ 1.500,00 02 

EF 13 Guarda Municipal 
Exercer vigilância em logradouros 

públicos e próprios do Município. 
Ensino Fundamental 40 R$ 750,00 17 

EM 14 
Agente 

Administrativo 

Executar trabalhos administrativos 

e de digitação; manter atualizados 

fichários, cadastros e arquivos; 

efetuar cálculos diversos para 

obtenção e conferência de valores; 

operar máquinas de impressão e 

reprodução de documentos e 

encadernar documentos diversos. 

Ensino Médio 40 R$ 950,00 07 

EM 15 

Fiscal de 

Abastecimento e 

Produção 

Proceder à verificação e orientação 

do cumprimento da regulamentação 

urbanística concernente a 

edificações particulares; emitir 

relatórios periódicos sobre suas 

atividades e manter a chefia 

permanentemente informada a 

respeito das irregularidades 

encontradas 

Ensino Médio 40 R$ 724,00 01 

EM 16 
Fiscal de Meio 

Ambiente 

Fiscalizar o cumprimento de leis e 

posturas municipais, bem como as 

diretrizes de proteção e conservação 

do meio ambiente e recursos 

naturais; apresentar periodicamente 

boletins de atividades realizadas; 

executar outras tarefas correlatas. 

Ensino Médio 40 R$ 724,00 02 

EM 17 
Fiscal de Vigilância 

Sanitária 

Realizar visitas domiciliares, 

seguindo plano preparado e rotina 

de serviço, a fim de prestar 

pequenos cuidados de enfermagem 

e difundir noções gerais sobre a 

Ensino Médio 40 R$ 724,00 02 

. 
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higiene, saúde e saneamento; 

realizar visitas à gestantes, mães, 

crianças , escolares e pacientes do 

serviço municipal de saúde, 

efetuando entrevistas e observações, 

para estimar e estimular a 

frequência aos serviços de saúde. 

EM 18 
Técnico em 

Enfermagem 

Exerce atividades de saúde de nível 

técnico, sob a supervisão de 

enfermeiro, que envolvam serviços 

de enfermagem e a participação 

junto com a equipe de saúde em 

atividades de proteção, promoção e 

recuperação da saúde. 

Ensino Médio 40 R$ 1.000,00 04 

EM 19 
Técnico em 

Informática 

Executar serviços de programação 

de computadores, processamento de 

dados, dando suporte técnico. 

Orientar os usuários para utilização 

dos softwares e hardwares. 

Ensino Médio 40 R$ 1.000,00 02 

EM 20 
Técnico em Prótese 

Dentária 

Confecciona e repara dentaduras e 

demais aparelhos de prótese 

dentária, guiando-se pelas 

impressões tomadas em cera, 

utilizando moldações negativas e 

positivas, modelando-as em gesso 

fundido metais diversos para 

possibilitar a substituição total ou 

parcial do conjunto dentário natural. 

Ensino Médio 40 R$ 850,00 01 

EM 21 
Técnico em 

Turismo 

Elaborar, analisar e interpretar 

planos e programas turísticos; 

realizar estudos tendentes a explicar 

os fenômenos turísticos, bem como 

as respectivas origens, mudanças e 

evoluções no Município de Careiro 

da Várzea. 

Ensino Médio 40 R$ 724,00 01 

EM 22 
Professor 1° ao 5° 

ano - Índio 

Importa na realização de conjuntos 

de atividades didáticos pedagógicas 

com atuação docente, em nível de 

educação infantil, em nível de 

educação fundamental de 1ª a 5ª 

Série e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo escolar, 

objetivando garantir o efetivo 

desempenho das ações educativas 

em prol do progresso, da cidadania, 

e da melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Médio 20 R$ 1.136,00 09 

EM 23 Secretário de Escola 

Organizar, registrar, executar, 

arquivar e distribuir documentos; 

ser dinâmico, organizado, coerente 

nas informações solicitadas,  

interessado nas atividades de 

escrituração e arquivo escolar. 

Ensino Médio 40 R$ 962,00 04 

ES 24 Bibliotecário 

Planejar, coordenar ou executar a 

seleção, o registro, a catalogação e a 

classificação de livros e publicações 

Ensino Superior e 

Registro no 

Conselho 

40 R$ 1.900,00 01 
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diversas do acervo da Biblioteca, 

utilizando regras e sistemas 

específicos, para armazenar e 

recuperar informações e colocá-las 

à disposição dos usuários; 

Selecionar, registrar e analisar 

artigos de jornais, periódicas, 

capítulos de livros e informações de 

especial interesse para o Município, 

indexando-os de acordo com o 

assunto, para consulta ou 

divulgação aos interessados 

Respectivo 

ES 25 Cirurgião Dentista 

Diagnostica e trata afecções da boca 

e região maxilofacial, utilizando 

processos clínicos ou cirúrgicos, 

para promover e recuperar a saúde 

bucal. 

Ensino Superior e 

Registro no 

Conselho 

Respectivo 

30 R$ 3.799,00 01 

ES 26 
Farmacêutico 

Bioquímico 

Realiza análises clínicas, 

toxicológicas, fisioquímicas, 

biológicas, microbiológicas e 

bromatológicas das águas e do 

esgoto. 

Ensino Superior e 

Registro no 

Conselho 

Respectivo 

30 R$ 3.300,00 01 

ES 27 
Professor Educação 

Infantil 

Orientar, cuidar e servir, sob 

orientação pedagógica, a criança 

nas necessidades diárias, cuidando 

de sua higiene, orientando seus 

hábitos de limpeza pessoal, 

auxiliando nas refeições, 

oferecendo distrações e atividades 

pedagógicas seguindo planejamento 

pré-estabelecido nos trabalhos, 

executando tarefas correlatas que 

lhe forem determinadas, 

proporcionando o bem estar e o 

desenvolvimento psicossocial da 

criança sob responsabilidade das 

creches municipais; executar outras 

tarefas de mesma natureza ou nível 

de complexidade, associadas à sua 

área de atuação. 

Ensino Superior em 

Pedagogia ou 

Normal Superior 
20 R$ 1.136,00 07 

ES 28 

Professor 1° ao 5° 

ano - Ensino 

Fundamental 

Promover a educação dos (as) 

alunos (as) da educação infantil e 

do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental; Planejar aulas e 

atividades escolares; Avaliar 

processo de ensino-aprendizagem e 

seus resultados; Registrar práticas 

escolares de caráter pedagógico; 

Desenvolver atividades de estudo;  

Participar das atividades 

educacionais e comunitárias da 

escola.  

Ensino Superior em 

Pedagogia ou 

Normal Superior 
20 R$ 1.136,00 49 

ES 29 
Professor - Língua 

Portuguesa 

Promover a educação dos (as) 

alunos (as) por intermédio do 

componente curricular língua 

portuguesa, do 6º ao 9º ano do 

ensino fundamental; Planejar aulas 

e atividades escolares; Avaliar 

processo de ensino-aprendizagem e 

Ensino Superior 

com Licenciatura 

em Língua 

Portuguesa 

20 R$ 1.136,00 24 
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seus resultados; Registrar práticas 

escolares de caráter pedagógico; 

Desenvolver atividades de estudo; 

Participar das atividades 

educacionais e comunitárias da 

escola.  

ES 30 
Professor - 

Matemática 

Promover a educação dos (as) 

alunos (as) por intermédio do 

componente curricular matemática, 

do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental; Planejar aulas e 

atividades escolares; Avaliar 

processo de ensino-aprendizagem e 

seus resultados; Registrar práticas 

escolares de caráter pedagógico; 

Desenvolver atividades de estudo; 

Participar das atividades 

educacionais e comunitárias da 

escola.  

Ensino Superior 

com Licenciatura 

em Matemática  
20 R$ 1.136,00 14 

ES 31 Professor - História 

Promover a educação dos (as) 

alunos (as) por intermédio do 

componente curricular história, no 

ensino fundamental; Planejar aulas 

e atividades escolares; Avaliar 

processo de ensino-aprendizagem e 

seus resultados; Registrar práticas 

escolares de caráter pedagógico; 

Desenvolver atividades de estudo; 

Participar das atividades 

educacionais e comunitárias da 

escola.  

Ensino Superior 

com Licenciatura 

em História  
20 R$ 1.136,00 03 

ES 32 
Professor - 

Espanhol 

Promover a educação da criança, no 

âmbito de sua especialidade, 

aplicando metodologia adequada e 

atualizada, levando-os à integração 

e socialização; elaborar o 

planejamento e executar as 

atividades relacionadas com a sua 

especialidade; o exercício, no 

âmbito da sua especialidade [língua 

espanhola], das atribuições 

descritas para os professores de 

educação básica, bem como, 

promover programas e métodos 

relacionados à língua espanhola, 

com o objetivo de definir os 

recursos metodológicos; elaborar o 

planejamento de curso e plano de 

ensino de acordo com as 

potencialidades; aplicar 

instrumentos de análise para avaliar 

o desempenho dos discentes; 

participar da hora do trabalho 

pedagógico; registrar os conteúdos 

de trabalhos; participar de toda 

atividade na unidade escolar; 

participar de estudo e do que afeta o 

processo educacional; executar 

outras tarefas de mesma natureza ou 

Ensino Superior 

com Licenciatura 

em Língua 

Estrangeira 

20 R$ 1.136,00 03 
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nível de complexidade, associadas à 

sua área de atuação. 

ES 33 
Professor - 

Geografia 

Promover a educação dos (as) 

alunos (as) por intermédio do  

componente curricular geografia, do 

6º ao 9º ano do ensino fundamental; 

Planejar aulas e atividades 

escolares; Avaliar processo de 

ensino-aprendizagem e seus 

resultados; Registrar práticas 

escolares de caráter pedagógico;  

Desenvolver atividades de estudo; 

Participar das atividades 

educacionais e comunitárias da 

escola.  

Ensino Superior 

com Licenciatura 

em Geografia 
20 R$ 1.136,00 08 

ES 34 Pedagogo 

Importa na sistematização, 

organização, coordenação, controle 

e avaliação das ações pedagógicas 

em nível de macro e microssistema 

educacional com a atuação na 

educação infantil e no ensino 

fundamental, nas áreas de 

administração, supervisão, e 

inspeção escolar; planejamento, 

orientação e psicopedagogia 

educacional, com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo escolar, 

objetivando garantir o efetivo 

desempenho das ações educativas 

em prol do progresso da cidadania, 

e da melhoria contínua pela 

qualidade do ensino no Sistema 

Municipal de Educação. 

Ensino Superior 

com Bacharelado 

em Pedagogia 
40 R$ 1.800,00 07 

ES 35 Nutricionista 

Atividades de supervisão, 

coordenação, orientação e execução 

referentes a trabalhos relativos à 

educação alimentar, nutrição e 

dietética, para indivíduos e ou 

coletividades. 

Ensino Superior 

com Registro no 

Conselho 

Respectivo 

30 R$ 3.300,00 01 

ES 36 Médico Veterinário 

Realiza clínica médica veterinária 

em todas as suas especialidades; 

contribui para o bem-estar animal; 

exerce defesa sanitária animal; 

desenvolvem atividades de pesquisa 

e extensão. Fomenta produção 

animal; atuam nas áreas comerciais 

agropecuária, de biotecnologia e de 

preservação ambiental; elaboram 

laudos, pareceres e atestados; 

assessoram na elaboração de 

legislação pertinente. 

Ensino Superior 

com Registro no 

Conselho 

Respectivo 

40 R$ 3.300,00 01 
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ANEXO II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS 

 

ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL COMPLETO – EF 1 a EF 7, EF 10 a EF 13 

 

CARGOS: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza Pública, Auxiliar de Serviços 

Gerais, Artífice, Carpinteiro, Marinheiro de Convés, Marinheiro de Máquina, 

Merendeiro, Operador de Máquinas, Pintor, Guarda Municipal. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. 

Tipos de discurso: direto e indireto. Denotação e Conotação. Acentuação. Emprego das 

classes de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do 

período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Significação das palavras. 

 

MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, racionais e reais: 

Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, divisão, 

potenciação e radiciação), propriedades das operações, problemas de aplicação, 

expressões numéricas, divisibilidade: múltiplos e divisores, numéricos primos, mínimo 

múltiplo comum e máximo divisor comum. Equações: equações do 1° grau com uma 

variável, resolução de problemas. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Careiro da Várzea - Lei Municipal no. 061 de 05 de novembro de 1999. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: Meios de transporte e comunicação; Estado do 

Amazonas: limites, pontos extremos, relevo, clima, hidrografia, extrativismo, pontos 

turísticos e folclore; O Brasil: político, regional, limites e pontos extremos; As 

Autoridades: Federal, Estadual e Municipal; Símbolos Nacionais; Datas Cívicas e 

Sociais: Acontecimentos importantes ocorridos no Brasil. 

 

ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

CARGO:  Motorista Habilitação "B" – EF 9 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. 

Tipos de discurso: direto e indireto. Denotação e Conotação. Acentuação. Emprego das 

classes de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do 

período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Significação das palavras. 
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MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, racionais e reais: 

Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, divisão, 

potenciação e radiciação), propriedades das operações, problemas de aplicação, 

expressões numéricas, divisibilidade: múltiplos e divisores, numéricos primos, mínimo 

múltiplo comum e máximo divisor comum. Equações: equações do 1° grau com uma 

variável, resolução de problemas. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Careiro da Várzea - Lei Municipal no. 061 de 05 de novembro de 1999. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Motorista Habilitação "B") - Legislação de 

Trânsito: classificação das vias, velocidade das vias, infrações de trânsito, pontuações, 

categorias de habilitações. Regras de Circulação: regras de preferência, manobras e 

conversões. Direção Defensiva: conceitos e definição, classificação, método preventivo, 

fatores que geram acidentes. Sinais de Trânsito. Noções de Mecânica: pneus. chassi, 

sistema elétrico, sistema de transmissão e suspensão, sistema de direção e freios, motor. 

Primeiros Socorros. 

 

CARGO:  Motorista de Saúde Fluvial – EF 8 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. 

Tipos de discurso: direto e indireto. Denotação e Conotação. Acentuação. Emprego das 

classes de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do 

período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Significação das palavras. 

 

MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, racionais e reais: 

Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, divisão, 

potenciação e radiciação), propriedades das operações, problemas de aplicação, 

expressões numéricas, divisibilidade: múltiplos e divisores, numéricos primos, mínimo 

múltiplo comum e máximo divisor comum. Equações: equações do 1° grau com uma 

variável, resolução de problemas. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Careiro da Várzea - Lei Municipal no. 061 de 05 de novembro de 1999. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Motorista de Saúde Fluvial) – Noções básicas de 

marinharia: embarcação, cabos, nós, voltas; manuseio dos cabos; fundear e suspender; 

reboque. Primeiros Socorros. Combate a incêndio: precauções, regras e agentes 

extintores. Sobrevivência: material, como sobreviver em águas interiores, perigos, 

segurança de embarcação. RIPEAM. Noções básicas de navegação e de estabilidade; 

Prevenção de poluição do meio ambiente e prevenção em operação com motores. Os 

conteúdos compostos no módulo básico de formação para marinheiro fluvial. 
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Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Lei Orgânica do Careiro da Várzea: 

Direitos e Deveres do Funcionário Público. 

 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 

 

CARGO:  Agente Administrativo, Fiscal de Abastecimento e Produção, Fiscal de Meio 

Ambiente e Fiscal de Vigilância Sanitária.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA (comum a todos os cargos): Ortografia Oficial, Análise e 

interpretação de texto, Mensagem central e secundária, Linguagem, Espaço, tempo e 

foco na ficção narrativa; Fonética e Grafema, Encontros vocálicos, Encontros 

Consonantais, Dígrafos, Separação de sílabas, Acentuação gráfica, Pontuação; 

Morfossintaxe, Estrutura das palavras, Formação de palavras, Classe de palavras: 

substantivos, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição e 

conjunção; Sintaxe, Período: classificação, Termo da oração: essenciais, integrantes e 

acessórios, Orações: coordenadas e subordinadas, Concordância nominal, Concordância 

verbal, Regência verbal, Emprego da crase, colocação dos pronomes átonos; Semântica, 

Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Denotação e Conotação.  

 

MATEMÁTICA (comum a todos os cargos): Conjuntos Numéricos: Números naturais, 

inteiros, racionais e reais: Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação, 

divisão, divisão, potenciação e radiciação), propriedades das operações, problemas de 

aplicação, expressões numéricas, divisibilidade: múltiplos e divisores, numéricos 

primos, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Equações: equações do 1° 

grau com uma variável, resolução de problemas. Sistemas de Equações Lineares 

Algébricas com duas variáveis: resolução de problemas. Razões e Proporções: razão, 

proporção, propriedade fundamental das proporções, grandezas direta e inversamente 

proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples, problemas 

de aplicação. Sistema de Medidas: comprimento, massa, tempo, capacidade, área e 

volume - reconhecimento. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO (comum a todos os cargos): Estatuto dos Servidores 

Públicos do Careiro da Várzea - Lei Municipal no. 061 de 05 de novembro de 1999. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções básicas de arquitetura de computadores tipo 

PC. Conceitos básico de administração de sistemas operacionais Windows para estações 

(XP/Windows 7/Windows8): registro, serviços, compartilhamento, recursos, políticas 

de segurança, serviços de terminal. Conhecimento em pacote de automação de 

escritório: MS Office 2010 Professional Plus: Word, Excel, Powerpoint, Outlook. 

Noções básicas do protocolo TCP/IP, serviços (DNS, NAT e DHCP) e utilitários de 

monitoração (PING, TRACERT, NSLOOKUP, outros). Noções básicas de segurança 

em redes de computadores: vírus, controle de acesso. Conceitos básicos do sistema 

operacional Linux. Ética e Serviço Público. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO: Técnico em Enfermagem (EM 18) 

 

Conhecimentos específicos em técnicas básicas: importância da limpeza terminal, 

concorrente e arrumação de cama, higiene oral e corporal, prevenção de deformidade e 

úlcera de pressão, controles de sinais vitais, controle de eliminações e ingestões, 

balanço hídrico. Enteroclisma e Enema. Posições para exame, oxigenoterapia, cuidados 

para coleta de sangue, fezes e urina. Ergonometria. Princípios de infecção hospitalar, 

técnicas de curativo, administração de dietas. Cuidados com drenagens. Assistência de 

enfermagem em centro cirúrgico, centro obstétrico. Central de material e esterilização: 

conceitos de desinfecção e esterilização, procedimentos, cuidados com materiais e 

soluções utilizadas, tipos de esterilização, armazenamento e transporte. Noções de 

farmacologia, interações medicamentosas e reações adversas, hemoterapia e cuidados 

específicos na administração. Medicações: parenteral e enteral: diluições, rediluições, 

gotejamento de soro e vias de administração. Noções de imunização, cadeia de frio, 

tipos de vacina: dose e via de administração, esquema de vacinação do ministério da 

saúde, doenças de notificação compulsória. Noções de enfermagem nas urgências e 

emergências: primeiros socorros, hemorragias, choques, traumatismos e queimaduras. 

Noções de enfermagem à pacientes com afecções dos sistemas: respiratório, 

cardiovascular, digestório, renal, urinário, reprodutor, músculo-esquelético, neurológico 

e nos órgãos dos sentidos. Noções de assistência de enfermagem nas moléstias 

infectocontagiosas. Noções de enfermagem a portadores de patologias clínicas e 

cirúrgicas. Código de Ética. Política de Saúde e Legislação do Sistema Único de Saúde 

– SUS. Cálculo de Medicamento.  

 

CARGO: Técnico em Informática (EM 19) 

 

Conceitos básicos de operação de microcomputadores. Noções básicas de operação de 

microcomputadores em rede local. Operação do sistema operacional MS-Windows 7 e 

MS-Windows XP: uso de arquivos, pastas e operações mais frequentes, uso de 

aplicativos e ferramentas, uso dos recursos da rede e Painel de controle. MS Word 2007 

– Utilização de janelas e menus; Barras de Ferramentas; Faixa de opções; Estilos; 

Operações com arquivos; Layout da página; Impressão de documentos e configuração 

da impressora; Edição de textos; Voltar e repetir últimos comandos; exibição da página 

(características e modos de exibição); Utilização de cabeçalhos e rodapés; Formatação 

no Word; Criação e manipulação de tabelas e textos multicolunados; Correspondências; 

Revisão; Referências; Proteção de documentos e utilização das ferramentas. Operação 

da planilha MS-Excel 2007: Utilização de janelas e menus; Barra de ferramentas; 

Operações com arquivos: Layout da página; Confecção, formatação e impressão de 

planilhas; Comandos copiar, recortar, colar, inserir, voltar e repetir; Revisão; Gráficos; 
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Características e modos de exibição; Utilização de cabeçalhos e rodapés; Dados; 

Utilização de mesclagem de células, filtro, classificação de dados. Operação do 

apresentador MSPower Point 2007: conceitos básicos; principais comandos aplicáveis 

às lâminas; modelos de apresentação; ferramentas diversas, temas e estilos. Noções de 

utilização do MS Internet Explorer 8 – Manutenção dos endereços Favoritos; 

Ferramentas; Utilização do Histórico; Noções de navegação em hipertexto. Segurança 

da informação e procedimentos de segurança. Procedimentos de backup. Redes Sociais: 

Orkut, Facebook, Linkedin, Twitter; Dispositivos móveis: Smartphone, Tablets. Fraudes 

na Internet: Scam, phishing; Spam: Problemas acarretados e métodos de prevenção; 

Segurança em redes: Firewall, Antivírus, Ataques; Conceitos de segurança: Segurança 

em computadores, Senhas, Cookies, Engenharia Social, Vulnerabilidade, Códigos 

Maliciosos (Malware). 

 

CARGO: Técnico em Prótese Dentária (EM 20) 

 

Ética profissional; Material de prótese; aparelho ortodônticos; prótese total; prótese 

parcial removível; prótese parcial fixa; anatomia e escultura; consolidação das normas 

do CFO para os TPDs. Classificação dos dentes, características. Metoplástica, fundição, 

técnica de preparo, provisório. Encerramento de dentaduras, escultura e montagem dos 

dentes, ajuste da oclusão, inclusão, acrilização, recortes e polimentos. Aparelhos 

removíveis, técnica de construção. Metalocerâmica, fundição, técnicas de aplicação, 

acabamento. Equipamentos e instrumental. Materiais dentários. Considerações gerais da 

área. Noções gerais de confecção laboratorial de aparelho ortodônticos removíveis. 

Anatomia e escultura dental: descrição das características dos dentes permanentes e 

oclusão dentária. Passos laboratoriais em prótese parcial removível, fixa e total. 

Materiais dentários: cera, gesso, revestimentos fosfatados, materiais para fundição, 

resinas, porcelanas e soldas. Métodos de esterilização e higiene. Legislação e Código de 

Ética Profissional.  

 

CARGO: Técnico em Turismo (EM 21) 

 

Conceituação e organização. Dimensão dinâmica do Turismo. Análise estrutural do 

Turismo. Metodologia de pesquisa em Turismo. Elementos históricos do Turismo. 

Administração de empresas de Turismo. Legislação sobre o Turismo. Análise 

macroeconômica do Turismo. Sociologia do Lazer e do Turismo. Hotelaria. Turismo, 

meio ambiente e patrimônio cultural. Fundamentos geográficos do Turismo. Sistema de 

transportes. Turismo, bens culturais e elementos de museologia. Marketing 

em Turismo. Turismo e cultura popular. Agências de viagem. Elementos de estatística 

no Turismo.  

 

CARGO: Professor 1° ao 5° ano – Índio (EM 22) 

 

Os conteúdos escolares. Seleção e organização dos conteúdos de ensino: critérios. a 

fundamentação teórico-metodológica das diferentes áreas. O processo de alfabetização, 
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a leitura e a escrita no Ensino Fundamental (1° ao 5° ano). Ciências naturais: A vida nos 

ambientes e os seres vivos; corpo humano e saúde, recursos naturais e tecnológicos. O 

sistema Sol e Terra. História e Geografia: organização social e política, tempo, espaço, 

território, lugar, paisagem, urbano, rural da cidade do Careiro da Várzea. Identidade e 

diversidade cultural. 

 

CARGO: Secretário de Escola (EM 23) 

 

Comunicação Oral e Escrita: atendimento ao público e ao telefone, relações humanas, 

comunicação, comunicações organizacionais e administrativas, correspondência oficial 

– documentos e/ou modelos utilizados, mensagens eletrônicas, formulários, cartas 

comerciais, redação oficial, formas de tratamento. Orientações sobre os indicativos e 

rotinas dos serviços de Secretaria: cronograma de atividades do serviço de secretaria. 

Serviço de pessoal, conceito, competência, atribuições. Ergonomia: postura e 

movimento, fatores ambientais, organização e higiene do/no local de trabalho, 

informação e operação. Código de Ética Profissional do Secretariado. Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Assiduidade; Disciplina na execução dos trabalhos; Relações 

Humanas no trabalho; Noções de Protocolo; O Arquivo e as Técnicas de Arquivamento; 

Classificação da Correspondência; Serviço Postal; Utilização da copiadora; Telefones 

úteis e de emergência; Telefonia fixa e móvel; Conhecimentos de pagers, 

intercomunicadores, rádios e sistemas de alto-falantes; Livro de registro de 

correspondência; Transferência de chamadas telefônicas em PABX; Uso do correio de 

voz; Imagem profissional; Sigilo profissional; Tarifação telefônica; Formas de 

Tratamento; Noções de software de controle de ligações. Noções de arquivamento e 

procedimentos administrativos. Elaboração e manutenção de banco de dados. Liderança 

e poder; Motivação. Planejamento, direção, organização, execução e controle. Teorias e 

Abordagens da Administração. Administração pública: conceitos, princípios e atos. 

Correspondência e redação oficial: conceitos, princípios, modelos e normas gerais. 

Arquivologia: princípios, conceitos, métodos e instrumentos de arquivamento, 

arquivamento de documentos e correspondências. Conceitos Gerais de Informática e 

Microinformática. Noções de Sistemas Operacionais: Windows e Linux. Explorer, 

Painel de Controle, Impressoras. Internet e Intranet: Navegadores da Internet, Correio 

Eletrônico. Funcionamento, manutenção preventiva e medidas de segurança de um 

Computador. Conhecimentos teóricos e práticos de Word, Excel e Adobe Reader. A 

equipe do Secretario Escolar e suas atribuições na Instituição de Ensino. Secretário 

escolar: seu perfil, papel e deveres. Práticas de Secretariado. Administração Escolar: 

Conceito, objetivo, princípios básicos e funções. Procedimento administrativo do 

secretário escolar. Aspectos fundamentais da comunicação, liderança, motivação, 

grupos, equipes e cultura organizacional. Noções de atendimento ao público e de 

relacionamento interpessoal. Arquivo Escolar. Documentos de instituições de ensino. 

Redação oficial e Escrituração Escolar: ata, ofício, circular, atestado, declaração, 

relatórios e suas características linguísticas e textuais. Escrituração Escolar. 

Requerimento de Matrícula. Diário de Classe. Atas de Resultados Finais. Histórico 

Escolar. Declaração. Revisão. Avaliação inovadora, dentre outras. Legislação e Normas: 
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Estatuto da criança e do adolescente (ECA), Lei n.º 8.069, de 13/07/1990: Lei 7.377/85. 

Constituição Federal Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. (227 

a 229); Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional; Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta 

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB; Resolução CNE/CEB Nº 2, DE 11 de setembro 

de 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica; 

Decreto nº 6.094/07 - Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Todos pela 

Educação. Resolução CNE nº 01/01 - Diretrizes para a Educação Especial. Parecer 

CNE/CEB nº04/98 e Resolução CNE/CEB nº 16 /02/98 - Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; Parecer CNE/CEB nº 17/01 e 

Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Especial; Parecer CNE/CP nº 03/04. 

 

ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (comum a todos os cargos): Ortografia Oficial, Análise e 

interpretação de texto, Mensagem central e secundária, Linguagem, Espaço, tempo e 

foco na ficção narrativa; Fonética e Grafema, Encontros vocálicos, Encontros 

Consonantais, Dígrafos, Separação de sílabas, Acentuação gráfica, Pontuação; 

Morfossintaxe, Estrutura das palavras, Formação de palavras, Classe de palavras: 

substantivos, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição e 

conjunção; Sintaxe, Período: classificação, Termo da oração: essenciais, integrantes e 

acessórios, Orações: coordenadas e subordinadas, Concordância nominal, Concordância 

verbal, Regência verbal, Emprego da crase, Colocação dos pronomes átonos; 

Semântica, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Denotação e conotação, 

Figura de linguagem, Figura de palavras: comparação, metáfora, Metonímia, Catacrese, 

Figura de construção: Elipse, Hipérbole, Pleonasmo, Silepse; Figuras de pensamento: 

Antítese, Eufemismo e Prosopopéia.  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO (comum a todos os cargos): Estatuto dos Servidores 

Públicos do Careiro da Várzea - Lei Municipal no. 061 de 05 de novembro de 1999. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO: Bibliotecário (ES 24) 

 

Biblioteconomia, documentação e ciência da informação. Documentação e informação: 

Conceito, desenvolvimento e estrutura da documentação. Fontes de informação: geral e 

especializada. Formação e desenvolvimento de coleções. Organização e tratamento da 

informação e registros do conhecimento (catalogação, classificação, indexação e 

resumos). Normas de informação e documentação da ABNT. Serviços de referência e 
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informação. Fontes gerais e especializadas de informação. Gestão de unidades de 

informação. Bibliotecas universitárias e o contexto institucional. Tecnologia da 

informação aplicada à gestão e aos serviços de bibliotecas. Legislação, ética profissional 

e órgãos de classe. Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Lei n. 11.091, de 12 de 

janeiro de 2005 e alterações posteriores. Planejamento e Administração de Bibliotecas e 

Centros de Documentação e Informação: administração de recursos materiais, 

financeiros, informacionais e humanos. Tipos e Funções de Bibliotecas e Centros de 

Documentação e Informação; Desenvolvimento de coleções, políticas de seleção e 

aquisição, avaliação de coleções. Programas de Incentivo à Leitura. Tratamento da 

informação: Catalogação (AACR), catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos; 

Sistemas de classificação: CDD e CDU; tabelas de notação de autor Cutter Sanborn, 

tabela PHA; Indexação: descritores, índices e resumos. Tipos e funções de catálogos; 

Serviços recuperação e disseminação da informação, estudos de usuários; Elaboração de 

bibliografias; Normalização de publicações e trabalhos técnicos; Comutação 

bibliográfica; Informática: automação de bibliotecas e centros de informação, banco de 

dados, sistemas automatizados nacionais e internacionais. Noções básicas de 

preservação e conservação de coleção.  

 

CARGO: Cirurgião Dentista (ES 25) 

 

Biossegurança em Odontologia. Diagnóstico das principais doenças bucais. Noções 

sobre terapêutica odontológica. Técnica e tipos dos anestésicos locais utilizados em 

odontologia. Controle Químico mecânico de placa dental. Emergências Médicas em 

Odontologia. Bioética em Odontologia. Código de Ética Odontológica. SUS - Princípios 

e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde - Lei 8.080 e Lei 8.142. Norma Operacional Básica 

do SUS. Norma Operacional de Assistência a Saúde. Programa de Saúde da Família. 

Promoção de saúde. Epidemiologia dos problemas bucais. Índices e indicadores 

Prevenção, diagnostico e tratamento das principais doenças bucais Flúor: Uso, 

Metabolismo, Mecanismo de ação, Intoxicação cônica e aguda. Educação em saúde 

bucal. Política de saúde. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de Prevenção de 

Leavell e Clark. Níveis de Aplicação. Cariologia: Epidemiologia da cárie dentária. 

Fatores etiológicos da doença cárie. Dinâmica do desenvolvimento da lesão de cárie. 

Diagnóstico e tratamento da cárie dentária. Prevenção em Odontologia: Prevenção à 

cárie dentária e à doença periodontal. Uso racional de fluoretos em Odontologia. 

Farmacocinética do Flúor. Toxicologia do Flúor - Selantes de Fóssulas e Fissuras. 

Controle mecânico da placa bacteriana - Técnicas de escovação - Controle químico da 

placa bacteriana - Clorexidina - Educação e motivação em Saúde Bucal. Cirurgia 

Odontológica: Anestesia local em Odontologia. Técnicas cirúrgicas em Odontologia. 

Exodontias. Remoção de dentes inclusos e/ou impactados. Biópsias. Farmacologia: 

Analgésicos. Antiinflamatórios. Antibióticos. Anti-hemorrágicos. Dentística: Dentística 

não restauradora: tratamento da doença cárie. Cimento de lonômero de Vidro: 

Indicações e contra-indicações. Vantagens e desvantagens. Técnica de aplicação. 

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

operatória. 

 

 

CARGO: Farmacêutico Bioquímico (ES 26) 

 

Etapas envolvidas nas coletas dos materiais, na execução e avaliação dos resultados. 

Causas de variação nas determinações laboratoriais. Conhecimento das normas de bio - 

segurança. Bioquímica: Aplicação da fotometria na bioquímica clínica. Realização e 

interpretação das diversas dosagens bioquímicas e hormonais. Funções hepática, renal e 

tireoidiana. Causas de erros. Urinálise: Exame de rotina de urina: realização e 

interpretação. Teste imunológico para gravidez. Imunologia: Conceitos gerais de 

marcadores celulares. Aplicação de enzimaimunoensaio. Fixação do complemento. 

Interpretação de provas sorológicas: V.D.R.L., Proteína C reativa, Fator reumatoide, 

Antiestrepitolisina "O". Imunofluorescência. Sistema ABO e RH. Provas de 

compatibilidade transfusional. Microbiologia: Diagnóstico das infecções bacterianas 

dos tratos respiratório, gastrointestinal e urinário e das lesões supurativas da pele. DST. 

Líquidos de punções. Infecções hospitalares. Parasitologia: Relação hospedeiro - 

parasita. Protozoologia e helmintologia: Morfologia, patogenia, epidemiologia e 

profilaxia dos gêneros: Leishmania, Trypanosoma, Plasmodium, Toxoplasma, Giárdia, 

Entamoeba, Schistosoma, Taenia, Ascaris, Ancilostomideo, Strongyloides, Enterobius, 

Trichiuris. Métodos para exames parasitológicos. Hematologia: Técnicas e interpretação 

dos exames das séries vermelha e branca. Estudo das anemias. Alterações morfológicas 

no sangue periférico. Técnicas e exames relacionados ao estudo da coagulação. 

Deontologia e Legislação Farmacêutica. 

 

CARGO: Professor Educação Infantil e Professor 1° ao 5° ano - Ensino Fundamental 

(ES 27 e ES 28) 

 

DIDÁTICA: Concepções e contextos históricos: Contexto histórico em que surgiu e se 

desenvolve a Didática. Didática: conceito, objeto e conteúdo. Relação com a Psicologia, 

a Sociologia, a Antropologia e a Política Educacional. Didática e Tendências 

Pedagógicas. Pressupostos didáticos e epistemológicos do Ensino Fundamental de 9 

anos (anos iniciais). Bases Legais da Prática Pedagógica da Educação Infantil e da 

escola do Ensino Fundamental de 9 anos (anos iniciais). A Didática e as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental de 9 anos; A Escola, 

o planejamento e o ensino Educação Infantil e na escola do Ensino fundamental de 9 

anos (anos iniciais). Função social e política da escola. Escola, Criança e Infância. 

Escola e Cidadania no século XXI. O Currículo, o Projeto Político Pedagógico e o 

contexto educacional na Educação Infantil e na escola do Ensino Fundamental de 9 

anos. A Educação Integral das crianças. Aprendizagem e desenvolvimento como 

direitos à educação. A diversidade na sala de aula. Os tempos e espaços na educação 

integral;  As categorias da didática, a Educação de Infantil e o ensino do 1° ao 5° ano na 

escola do Ensino Fundamental de 9 anos. OBJETIVOS/CONTEÚDOS: e suas relações. 
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Significado e formalização dos objetivos. Os conteúdos escolares. Tipologias: 

conteúdos conceituais, procedimentais e metodologias, recursos didáticos e atitudinais. 

Habilidades e competências na educação básica. Seleção e organização dos conteúdos 

de ensino: critérios. Os temas transversais. MÉTODOS: enfoque teórico e 

metodológico.  Aulas expositivas com base na pedagogia tradicional e baseada na 

aprendizagem significativa. Trabalhos em grupo e colaborativos. Estudo dirigido. 

Métodos de projetos. O método de solução de problemas. O método e a questão da 

criatividade das crianças. Metacognição e aprender a aprender. Desenvolvimento da 

autonomia e da crítica na escola. Formação de atitudes e valores. Procedimentos de 

ensino e recursos didáticos. As novas tecnologias das comunicações e da informação e o 

ensino. Avaliação do processo da aprendizagem; finalidades e tipos de avaliação. 

Prática Pedagógica Inovadora.  

 

CARGO: Professor - Língua Portuguesa (ES 29) 

 

Fonologia: relação letra e fonema. Separação de sílaba e translineação. Acentuação 

gráfica e tônica. Ortografia vigente e pontuação. Morfologia: estrutura de palavras. 

Processo de formação de palavras. Classes gramaticais de palavras. Sintaxe: 

frase, oração e período. Tipos de períodos: simples e composto. Análise morfossintática 

de período simples. Análise de período composto por coordenação. Análise de período 

composto por subordinação (orações substantivas, adjetivas e adverbiais). Sintaxe de 

concordância verbal e nominal. Sintaxe de regência verbal e nominal. Crase. Colocação 

pronominal. Semântica. Sinonímia. Antonímia. Homonímia. Paronímia. Polissemia. 

Ambiguidade. Linguagem. Funções da linguagem. Denotação e conotação. Figuras de 

linguagem. Níveis de linguagem. Concepções de linguagem. Preconceito Linguístico. 

Produção de texto: leitura, compreensão, interpretação e produção de texto. Coesão e 

coerência. Tipologia textual e gênero textual: narração, descrição, dissertação, carta 

(argumentativa, familiar, comercial, convite, amorosa etc.). Produção de texto em prosa, 

dissertativo, argumentativo com temas relacionados a questões educacionais. 

Metodologia da Língua Portuguesa. 

 

CARGO: Professor – Matemática (ES 30) 

 

Conjuntos: intercessão, diferença e complementar. Conjuntos numéricos: naturais, 

inteiros, racionais, reais e complexos. Funções: Definição, domínio, imagem, gráficos, 

crescimento e decrescimento. Funções: afim, quadrática, modular, exponencial, 

logarítmica e polinomial. Operações algébricas com funções polinomiais. Tipologia, 

função injetora, sobrejetora, bijetora, par e ímpar. Função composta e inversa. 

Trigonometria: Arcos e ângulos. Relações no círculo trigonométrico. Redução no 1º 

quadrante. Operações com arcos. Relações métricas e trigonométricas no Triângulo. 

Funções trigonométricas diretas. Equações trigonométricas. Análise combinatória. 

Teorema fundamental da contagem. Agrupamentos simples: arranjos, combinação e 

permutação. Binômio de Newton. Noções de probabilidade. Experiência, espaço 

amostra e evento. Definição, propriedades e operações de probabilidade. Probabilidade 
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condicionada. Noções de estatística. Conceito, universo estatístico e amostra. 

Frequência e amplitude. Representação gráfica. Medidas de posição e dispersão. 

Sequência. Progressões aritméticas. Progressões geométricas. Matrizes, determinantes e 

sistemas lineares. Conceito, igualdade, tipos, operações e propriedades das matrizes. 

Definição, propriedades e cálculo dos determinantes. Definição, classificação, discussão 

e resolução de sistemas lineares. Sistema de inequação linear.  Geometria analítica. 

Ponto, reta e circunferência. Movimentos no plano: rotação, reflexão e translação. 

Geometria espacial. Ponto, retas e plano no espaço. Poliedros convexos. Sólidos 

geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. Noções de matemática 

financeira. Metodologia de ensino de matemática. A linguagem dos números; números 

naturais. Números racionais não-negativos. Operações fundamentais e propriedades. 

Divisibilidade: múltiplos e divisores. Sistema de unidade de medida: decimais e não 

decimais. O universo das formas geométricas: perímetro, área e volume de figuras 

geométricas. Grandezas e medidas e suas aplicações. 

 

CARGO: Professor – História (ES 31) 

 

Pré-história: primórdios da humanidade; períodos da pré-história; primeiros habitantes 

da América / Brasil. Antiguidade Oriental: economia, sociedade e cultura do Egito, 

Mesopotâmia, Palestina, Fenícia e Pérsia. Antiguidade Clássica: a civilização Grega e 

Romana, economia sociedade e cultura. Idade Média: o feudalismo; o império 

bizantino; o mundo islâmico; o império de Carlos Magno; os grandes reinos 

germânicos; as cruzadas; a formação das monarquias nacionais; as grandes crises dos 

séculos XIV e XV; o renascimento cultural e urbano; a emergência da burguesia. Idade 

Moderna: o renascimento comercial e o declínio do feudalismo; os grandes estados 

nacionais; a revolução cultural do renascimento; o humanismo; a reforma e a contra 

reforma; as grandes navegações; o absolutismo monárquico. Idade Contemporânea: a 

revolução francesa; a era napoleônica e o congresso de Viena; a revolução industrial; o 

liberalismo, o socialismo, o sindicalismo, o anarquismo e o catolicismo social; as 

independências na América espanhola; partilha da Ásia e da África; Imperialismo 

europeu e norte-americano no séc. XIX. A 1ª guerra mundial; a revolução russa; a crise 

de 1929; o nazi-facismo; a 2ª guerra mundial; o bloco capitalista e o bloco socialista; a 

guerra fria; a nova ordem mundial; América Latina e as lutas sociais; o socialismo em 

Cuba e na China; integração e conflito em um mundo globalizado. História do Brasil: 

cultura, economia e sociedade no Brasil colonial; a crise do sistema colonial; a família 

real no Brasil; a independência; a crise e a consolidação do estado monárquico; 

economia cafeeira e a imigração europeia; a guerra do Paraguai; a crise do estado 

monárquico; a campanha abolicionista; a proclamação da república; da república 

oligárquica à revolução de 30; Nacionalismo e projetos políticos; economia e sociedade 

do Estado Novo; o fim do governo Vargas e a experiência democrática; os governos 

militares; redemocratização; a questão agrária e os movimentos sociais; o Brasil no 

atual contexto internacional. 

 

CARGO: Professor – Espanhol (ES 32) 
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Eixo Linguagem. Compreensão e produção de gêneros textuais diversificados. Funções 

comunicativas da linguagem, inclusive a linguagem de sala de aula. Marcadores do 

discurso.  Estratégias de leitura.  Estratégias de produção textual, oral e escrita. 

Estratégias de compreensão auditiva.  Estratégias de tradução. Variedades linguísticas. 

Eixo Conhecimento Linguístico. Elementos semânticos no contexto: sinônimos, 

conjuntos léxicosemânticos, expressões idiomáticas, falsos cognatos, 

heterossemânticos. Elementos morfológicos. Processos de formação de palavras: 

sufixos, prefixos, heterogenéricos. Tempos e Modos Verbais. Verbos regulares e 

irregulares. Advérbios: formas apocopadas. Preposições. Elementos da pronúncia. Sons, 

acento, ritmo, entonação, heterotônicos. Elementos articuladores do discurso. 

Conjunções, pronomes, advérbios. Orações condicionais e concessivas. Discurso 

indireto. Eixo Cultura, Sociedade e Educação. Hispanidade e literatura espanhola. 

Origem da língua espanhola. Países de fala hispânica. 

 

CARGO: Professor – Geografia (ES 33) 

 

Uso de escalas cartográficas e geográficas como forma de organizar e conhecer a 

localização, a distribuição e a frequência dos fenômenos naturais e humanos. O conceito 

geopolítico do espaço. Identificação da unidade espacial: lugar, paisagem e território. 

Organização de grupos humanos. Apropriação-expropriação do espaço. Exploração e 

preservação das paisagens. O local e o global - jogo de escalas. O espaço como disputa 

social. Evolução do pensamento geográfico e seus reflexos no contexto escolar de 

ensino fundamental e médio. Geografia política mundial. Características e contradições 

da organização sócio espacial no século XXI. Espaço agroindustrial brasileiro: 

características e transformações recentes. Geoecologia global, clima, solo, relevo, 

hidrografia, vegetação e qualidade de vida da população. Espacialidades rurais e 

urbanas. Ética e cidadania. Geografia e meio ambiente: nova abordagem. Os espaços e 

paisagens como construções sociais e luta política. Metodologia de ensino de geografia. 

 

CARGO: Pedagogo (ES 34) 

 

A identidade profissional do especialista em educação. A ação do pedagogo e o projeto 

político pedagógico da escola. As concepções de aprendizagem, currículo e avaliação 

no contexto escolar. Princípios e fundamentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Pedagogia da inclusão. A importância do especialista em educação nos Conselhos de 

Classe. O processo pedagógico: planejamento, desenvolvimento e avaliação. O 

especialista em educação e os órgãos colegiados.  

 

CARGO: Nutricionista (ES 35) 

 

Bases da nutrição humana: anatomofisiologia do aparelho digestivo e glândulas anexas. 

Energia enutrientes: definição, classificação, propriedades, funções, digestão, absorção, 

metabolismo, biodisponibilidade, requerimentos e recomendações, fontes alimentares. 
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Nutrição no Ciclo da Vida: gravidez, lactação, infância, adolescência, adulto e no 

envelhecimento. Coletividade sadia. Diagnósticos antropométricos: padrões de 

referência/ indicadores: vantagens, desvantagens e interpretação/avaliação nutricional 

do adulto: índice de massa corporal (classificação de GARROVV). Dietoterapia nos 

distúrbios metabólicos: obesidade - Diabete Mellitus e dislipidemias. Dietoterapia nas 

carências nutricionais: desnutrição energético-protéica, anemias nutricionais e carência 

de vitamina A. Dietoterapia no tratamento de doenças: síndrome da imunodeficiência 

adquirida, doenças cardiovasculares, câncer, estresse metabólico, sepse e queimados. 

Higiene e Microbiologia de alimentos: conceito; características e qualidade dos 

alimentos; perigos químicos, físicos e biológicos. Fatores extrínsecos e intrínsecos que 

condicionam o desenvolvimento de microorganismos nos alimentos. Fontes de 

contaminação. Higiene das instalações, utensílios e equipamentos. Saúde e higiene 

pessoal. Limpeza e desinfecção. Boas práticas de fabricação e manipulação de 

alimentos. Inspeção em Vigilância Sanitária; noções básicas de processo administrativo 

sanitário. Legislação sanitária: Lei n.° 6.437/77; Decreto-Lei n.° 986169; Resolução 

12/01.9 Regulamentação das atividades do profissional nutricionista. Nutrição em 

Saúde Pública: Programa bolsa- família. Sistema de vigilância alimentar e nutricional. 

Administração de serviços de alimentação: Administração, planejamento e organização 

de unidades de alimentação e nutrição. Dimensionamento de equipamentos, utensílios e 

recursos humanos. Sistema de distribuição de refeições. Planejamento de cardápio. 

Planejamento físico, funcional e planta física. Manual de boas práticas de fabricação. 

APPCC - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Seleção, aquisição, 

recepção, estocagem, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. 

 

CARGO: Médico Veterinário (ES 36) 

 

Análise da situação de saúde no Brasil. Evolução da concepção do processo 

saúde/doença. Vigilância em saúde e ambiental, conceitos e princípios. Importância da 

atuação da Medicina Veterinária na Saúde Pública. Vigilância em saúde: zoonoses. 

Zoonoses: conceitos, classificação, importância em Saúde Pública. Raiva Humana e 

Animal como problema de Saúde Pública. Epidemiologia e Vigilância epidemiológica: 

princípios, tipos de estudos epidemiológicos, sistema de notificação e de vigilância, 

técnicas para estudo e intervenção em endemias e epidemias, manejo dos indicadores de 

mortalidade e morbidade e uso de técnicas de vigilância para controle de agravos de 

naturezas diversas. Planejamento e programação local de saúde - distrito sanitário e 

enfoque estratégico. Epidemiologia descritiva: indicadores de morbimortalidade, índice 

endêmico, séries cronológicas; estimativa de população, controle de raiva urbana. 

Epidemiologia, diagnóstico, manejo, profilaxia e controle de zoonoses: Raiva, Dengue, 

Leptospirose, Hantavirose, Toxoplasmose, Leishmaniose Cutânea, Leishmaniose 

Visceral (LVA), Febre Amarela, Tuberculose, Brucelose, Doença de Chagas, 

Cisticercose, Hidatidose, Tétano, Encefalomielite, Esquistossomose, Febre Maculosa. 

Doenças de notificação obrigatória. Imunização de animais, formas de imunidade (soros 

e vacinas). Programa de Controle de Populações de Cães e Gatos. Biologia e manejo de 

Quirópteros em Áreas Urbanas e Rurais. Biologia e Controle de Roedores. Biologia e 
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Controle de Vetores. Biologia e Controle de Escorpionídeos. Biologia e Controle de 

Aracnídeos. Noções de saneamento: tratamento e abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais, 

saneamento como instrumento de controle de endemias. Inspeção industrial e sanitária 

de produtos de origem animal: Boas Práticas de Fabricação - BPF, Procedimento Padrão 

de Higiene Operacional - PPOH e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - 

APPCC. Análises microbiológicas e físico-químicas de produtos de origem animal. 

Resíduos e contaminantes em produtos de origem animal. Identidade e qualidade de 

produtos de origem animal. Tecnologia de produtos de origem animal. Doenças 

transmitidas por alimentos. Análise de risco e bioestatística. Noções básicas de 

biossegurança. Código de Ética do Médico-Veterinário e condições de funcionamento 

de estabelecimentos veterinários. 

 

 



 

 

ANEXO III 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA 
DECISÃO RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA 

 

 

Eu, ............................................................................................, portador do 

documento de identidade nº................., requerimento da inscrição nº......................., para 

concorrer a uma vaga no concurso nº 001/2014, para o cargo de 

............................................................................................, apresento recurso junto a 

comissão do concurso contra decisão que ......................................  

A decisão objeto de contestação é............................................................................ 

......................................................................... (explicitar a decisão que está contestando).  

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 

.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos:  

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

      

 

Careiro da Várzea,......de......................de 2014. 

           

    ...................................................    

    Assinatura do candidato     

      

      

 


