
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 0 1 / 2 0 1 40 0 1 / 2 0 1 4
 A B E R T U R A   A B E R T U R A  

A Prefeita Municipal de Fundão, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste
Edital,  em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria,  TORNA PÚBLICA a realização de
Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas, do seu quadro de pessoal.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela AOCP Concursos Públicos, com sede na Avenida
Dr.  Gastão  Vidigal,  nº  959  -  Zona 08,  CEP 87050-440,  Maringá  –  PR,  endereço  eletrônico  www.aocp.com.br e  correio
eletrônico candidato@aocp.com.br.

1.2 A seleção destina-se ao provimento de vagas, sob regime estatutário,  no quadro de pessoal  da Prefeitura Municipal  de
Fundão, de acordo com a Tabela 2.1 deste Edital, e tem prazo de validade de 2 (dois) anos, a contar da data de homologação
do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura Municipal de Fundão.

1.3 A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exames para aferir conhecimentos e habilidades, mediante
aplicação de  prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório,  para todos os cargos,  e  prova de títulos, de caráter
classificatório, para todos os cargos de NÍVEL SUPERIOR, de acordo com as Tabelas do item 9 deste Edital.

1.4 A convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a
conveniência da Prefeitura Municipal de Fundão, dentro do prazo de validade do concurso.

1.5 Os requisitos e as atribuições para posse no cargo estão relacionados no Anexo I deste Edital.
1.6 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital.
1.7 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das

provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste
Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.aocp.com.br.

2. DOS CARGOS

2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, vagas para pessoa com deficiência
(PCD), a remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição e o período de realização da Prova são os estabelecidos a
seguir:

TABELA 2.1
NÍVEL FUNDAMENTAL(1)

Código
do Cargo

Cargo
Carga

Horária
Semanal

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas PCD
Remuneração
Inicial Bruta

Taxa de
Inscrição

Período de
Realização da

Prova

101 Agente Administrativo 40h 9 1 R$ 809,59 R$ 60,00 Tarde

102 Motorista Profissional 40h 4 1* R$ 938,53 R$ 60,00 Tarde

NÍVEL MÉDIO(1)

201 Assistente de Gestão Públ. Prog. Govern. 40h 3 - R$ 938,53 R$ 80,00 Manhã

202 Fiscal Ambiental 40h 2 - R$ 1025,56 R$ 80,00 Manhã

203 Fiscal de Serviços Públicos 40h 5 1 R$ 1025,56 R$ 80,00 Manhã

204 Fiscal de Vigilância Sanitária 40h 2 - R$ 1025,56 R$ 80,00 Manhã

205 Secretário Escolar 40h 11 1 R$ 938,53 R$ 80,00 Manhã

NÍVEL TÉCNICO(1)

301 Técnico em Contabilidade 40h 3 - R$ 1120,65 R$ 80,00 Manhã

302 Técnico em Desenv. Agropecuário 40h 2 - R$ 1120,65 R$ 80,00 Manhã

303 Técnico em Edificações 40h 1 - R$ 1120,65 R$ 80,00 Manhã

304 Técnico em Enfermagem 40h 9 1 R$ 938,53 R$ 80,00 Manhã

305 Técnico em Informática 40h 2 - R$ 1120,65 R$ 80,00 Manhã

307 Técnico em Segurança Do Trabalho 40h 1 - R$ 1120,65 R$ 80,00 Manhã

NÍVEL SUPERIOR(1)

401 Administrador 40h 1 - R$ 2141,10 R$ 120,00 Tarde

402 Analista Administrativo Financeiro 40h 6 1 R$ 1695,10 R$ 120,00 Tarde

403 Analista Ambiental Ciências Biológicas 40h 1 - R$ 1695,10 R$ 120,00 Tarde

404 Analista Ambiental Engenharia 40h 1 - R$ 1695,10 R$ 120,00 Tarde
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405 Analista Ambiental Quimica 40h 1 - R$ 1695,10 R$ 120,00 Tarde

406
Analista de Gestão Pública Prog Gov – Ciências Humanas e 
Sociais

40h 3 - R$ 1695,10 R$ 120,00 Tarde

407 Analista de Recursos Humanos 40h 2 - R$ 1695,10 R$ 120,00 Tarde

408 Analista Jurídico 40h 2 - R$ 2141,10 R$ 120,00 Tarde

409 Arquiteto 40h 1 - R$ 2141,10 R$ 120,00 Tarde

410 Assistente Social 30h 4 - R$ 1695,10 R$ 120,00 Tarde

411 Auditor Interno 40h 1 - R$ 1695,10 R$ 120,00 Tarde

412 Bibliotecário 40h 1 - R$ 1695,10 R$ 120,00 Tarde

413 Contador 40h 4 - R$ 2141,10 R$ 120,00 Tarde

414 Enfermeiro 30h 9 1 R$ 2793,65 R$ 120,00 Tarde

415 Enfermeiro Auditor 30h 1 - R$ 2793,65 R$ 120,00 Tarde

416 Enfermeiro Regulador 30h 1 - R$ 2793,65 R$ 120,00 Tarde

417 Engenheiro Agrônomo 40h 2 - R$ 3645,08 R$ 120,00 Tarde

418 Engenheiro Civil 40h 1 - R$ 3645,08 R$ 120,00 Tarde

419 Farmacêutico Bioquímico 40h 3 - R$ 2793,65 R$ 120,00 Tarde

420 Fiscal de Renda 40h 4 - R$ 1695,10 R$ 120,00 Tarde

421 Fonoaudiólogo 30h 3 - R$ 1695,10 R$ 120,00 Tarde

422 Médico Auditor 20h 1 - R$ 2793,65 (2) R$ 120,00 Tarde

423 Médico Estratégia Saúde Da Família (ESF) 40h 4 1 R$ 3645,08 (2) R$ 120,00 Tarde

424 Médico Pediatra 12h 3 - R$ 2141,10 (2) R$ 120,00 Tarde

425 Médico Plantonista 12 Horas 12h 4 - R$ 3645,08 (2) R$ 120,00 Tarde

426 Médico Plantonista 24 Horas 24h 4 - R$ 3645,08 (2) R$ 120,00 Tarde

427 Médico Veterinário 40h 1 - R$ 3645,08 R$ 120,00 Tarde

428 Nutricionista 30h 3 - R$ 1695,10 R$ 120,00 Tarde

429 Professor MaPA (Anos Iniciais) 25h 4 1 R$ 1435,16 R$ 120,00 Tarde

430 Professor MaPB (Arte) 25h 2 - R$ 1435,16 R$ 120,00 Tarde

431 Professor MaPB (Ciências) 25h 1 - R$ 1435,16 R$ 120,00 Tarde

432 Professor MaPB (Geografia) 25h 2 - R$ 1435,16 R$ 120,00 Tarde

433 Professor MaPB (História) 25h 2 - R$ 1435,16 R$ 120,00 Tarde

434 Professor MaPB (Língua Inglesa) 25h 2 - R$ 1435,16 R$ 120,00 Tarde

435 Professor MaPB (Língua Portuguesa) 25h 2 - R$ 1435,16 R$ 120,00 Tarde

436 Professor MaPB (Matemática) 25h 4 - R$ 1435,16 R$ 120,00 Tarde

437 Psicólogo 30h 4 - R$ 2141,10 R$ 120,00 Tarde

438 Terapeuta Ocupacional 40h 1 - R$ 1195,10 R$ 120,00 Tarde

439 Turismólogo 40h 1 - R$ 1195,10 R$ 120,00 Tarde

440 Zootecnista 40h 1 - R$ 1695,10 R$ 120,00 Tarde

(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital.
(2) Para os cargos códigos 422 à 426 além do salário disposto na Tabela 2.1, será concedida gratificação nos termos da Lei Municipal n° 898/2013.
* Conforme subitem 6.1.1 “A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada por junta médica especial, perdendo o candidato o direito à 
nomeação caso seja considerado inapto para o exercício do cargo.”

3. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO

3.1 São  requisitos  básicos  para  o  ingresso  no  quadro  de
pessoal da Prefeitura Municipal de Fundão:
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
b) ter completado 18 (dezoito) anos;
c) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
d)  possuir  a  escolaridade  exigida  e  demais  requisitos
para o exercício do cargo;
e) declarar expressamente o exercício ou não de cargo,
emprego ou função pública nos órgãos e entidades da
Administração  Pública  Estadual,  Federal  ou  Municipal,
para fins de verificação do acúmulo de cargos.
f) a quitação com as obrigações eleitorais e militares;
g) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de
cargo público.

4. DA  SOLICITAÇÃO  DE  ISENÇÃO  DA  TAXA  DE
INSCRIÇÃO

4.1 Haverá isenção total da taxa de inscrição somente para o
candidato que:
a)  estiver inscrito no  Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da
inscrição no Concurso Público,  nos termos do Decreto
Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007; ou
b) for  Desempregado  ou  para  trabalhador  que
perceba  até  03  (Três)  salários  mínimos  brutos  por
mês, nos termos da Lei Municipal nº 455/2007.

4.2 A solicitação  de  isenção  da  taxa  de  inscrição  para  o
Concurso  Público  da  Prefeitura  Municipal  de  Fundão,
será realizada somente via internet, no período das 08h
do dia 23/10/2014 até às 23h59min do dia 27/10/2014,
observado o horário oficial de Brasília – DF, mediante
preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de
Inscrição,  disponível  no  endereço  eletrônico
www.aocp.com.br  .

4.3 O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição
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conferida ao candidato inscrito no  Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico,
deverá:
a) solicitar no período das 08h do dia 23/10/2014 até às
23h59min do dia 27/10/2014, observado o horário oficial
de  Brasília  –  DF,  mediante  preenchimento  do
Requerimento  de  Isenção  da  Taxa  de  Inscrição,
disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br.
b) deverá indicar no Requerimento de Isenção o Número
de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico;

4.3.1 A AOCP Concursos Públicos consultará o órgão gestor
do CadÚnico para verificar a veracidade das informações
prestadas pelo candidato.

4.4 O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição
conferida  ao  Candidato  Desempregado  ou  para
trabalhador  que  perceba  até  03  (Três)  salários
mínimos brutos por mês, deverá:
a) Preencher o formulário de solicitação de Isenção da
Taxa  de  Inscrição  no  endereço  eletrônico
www.aocp.com.br, imprimir e assinar o Requerimento de
Isenção da Taxa de Inscrição e anexá-lo à documentação
descrita na alínea “b” deste subitem;
b) enviar,  conforme  subitem  4.5,  a  documentação
descrita abaixo de acordo com o caso pertinente:
b.1) empregados de empresas privadas: 
b.1.1)  cópia  autenticada  do  documento  oficial  de
identificação com foto, filiação e assinatura; 
b.1.2) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física –
CPF; 
b.1.3)  cópia  autenticada da  Carteira  de  Trabalho  e
Previdência Social (CTPS) das páginas que contenham:
fotografia,  identificação e anotações do último contrato
de trabalho (com as alterações salariais), e da primeira
página subsequente em branco.
b.2) servidores públicos: 
b.2.1)  cópia  autenticada  do  documento  oficial  de
identificação com foto, filiação e assinatura; 
b.2.2) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física –
CPF; 
b.2.3) cópia autenticada do último contracheque.
b.3) desempregados: 
b.3.1)  cópia  autenticada do  documento  oficial  de
identificação com foto, filiação e assinatura; 
b.3.2) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física –
CPF; 
b.3.3)  declaração  de  próprio  punho  de  que  está
desempregado  e  que  não  exerce  atividade  como
autônomo, não participa de sociedade profissional e que
a sua situação econômica não lhe permite arcar com o
valor da inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou
de sua família,  respondendo civil  e  criminalmente pelo
inteiro teor das afirmativas; cópia autenticada da Carteira
de Trabalho  e  Previdência  Social  (CTPS)  das  páginas
que  contenham:  fotografia,  identificação,  anotação  do
último  contrato  de  trabalho  e  da  primeira  página
subsequente  em  branco,  e  com  correspondente
anotação  da  data  de  saída  do  último  contrato  de
trabalho.

4.5 Para obtenção da Isenção da Taxa de Inscrição,  os
documentos  descritos  no  subitem  4.4  deste  Edital
deverão ser: Enviados via SEDEX com AR (Aviso de
Recebimento)  até  o  dia  28/10/2014 em  envelope
lacrado endereçado à AOCP Concursos Públicos com
as informações abaixo:

DESTINATÁRIO: AOCP Concursos Públicos

Caixa Postal 131

Maringá– PR

CEP 87.001 – 970

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Fundão/ES

(ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX

CARGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

4.5.1 a exatidão dos documentos entregues ou enviados é de
total responsabilidade do candidato, motivo pelo qual não
haverá qualquer conferência dos envelopes no momento
do envio.

4.5.2 após  a  entrega  do  requerimento  de  isenção  e  dos
documentos  comprobatórios  não  será  permitida  a
complementação da documentação, nem mesmo através
de pedido de revisão e/ou recurso.

4.5.3 os  documentos  descritos  neste  item  terão  validade
somente  para  este  Concurso  Público  e  não  serão
devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias dos
mesmos.

4.6 O candidato interessado em obter a isenção da Taxa de
Inscrição, pessoa com deficiência ou não, que necessitar
de atendimento especial durante a realização da prova,
deverá no ato do pedido de isenção da taxa de inscrição,
indicar claramente no Requerimento de Isenção da Taxa
de Inscrição quais os recursos especiais necessários. O
laudo médico, original ou cópia autenticada, deverá ser
enviado, via SEDEX com AR (aviso de Recebimento), em
envelope  fechado  endereçado  a  AOCP  Concursos
Públicos, conforme o subitem 4.5 deste Edital.

4.7 A AOCP  Concursos  Públicos  analisará  e  julgará  os
pedidos de isenção da taxa de inscrição.

4.8 As informações prestadas no Requerimento de Isenção
da  Taxa  de  Inscrição,  bem  como  os  documentos
encaminhados,  serão  de  inteira  responsabilidade  do
candidato,  podendo  responder  este,  a  qualquer
momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará
na  sua  eliminação  do  Concurso  Público  e  demais
cominações legais.

4.8.1 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de
inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não  observar  a  forma,  o  prazo  e  os  horários
estabelecidos no item 4;
d) não apresentar todos os documentos solicitados.
e) não  apresentar  os  documentos  comprobatórios
exigidos  em cópia  autenticada,  quando  exigidos  neste
Edital.

4.9 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da
taxa de inscrição por vias diferentes das estabelecidas
neste Edital.

4.10 A  relação  dos  pedidos  de  isenção  deferidos  será
divulgada na data provável de 12/11/2014 no endereço
eletrônico www.aocp.com.br.

4.11 O candidato que tiver a solicitação de isenção da Taxa de
Inscrição indeferida poderá impetrar recurso através do
endereço eletrônico  www.aocp.com.br,  no período das
08h  do  dia  13/11/2014  até  às  23h59min  do  dia
14/11/2014,  observado horário  oficial  de Brasília  –  DF,
através  do  link:  “Recurso  contra  o  Indeferimento  do
Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição”.

4.12 Se após a análise do recurso permanecer a decisão de
indeferimento  do  requerimento  de  isenção  da  taxa,  o
candidato  poderá  acessar  o  endereço  eletrônico
www.aocp.com.br até às 23h59min do dia 20/11/2014,
realizar  uma nova inscrição,  gerar  o  boleto bancário  e
efetuar  o  pagamento  até  o  seu  vencimento  para
participar do certame.

4.12.1 o interessado que não tiver seu requerimento de isenção
deferido e que não realizar uma nova inscrição na forma
e  no  prazo  estabelecidos  neste  Edital,  estará
automaticamente  excluído  do  certame.

4.12.2 os  candidatos  que  tiverem as  solicitações  de  isenção
deferidas já são considerados devidamente inscritos no
Concurso Público e poderão consultar o status da sua
inscrição  no  endereço  eletrônico  da  AOCP Concursos
Públicos, www.aocp.com.br  à partir do dia 19/11/2014.
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5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o
conhecimento  e a  tácita  aceitação pelo  candidato  das
condições estabelecidas neste Edital.

5.2 As  inscrições  para  o  Concurso  Público  da  Prefeitura
Municipal  de  Fundão  serão  realizadas  somente  via
internet.  Não  serão  aceitas  inscrições  efetuadas  de
forma diversa da estabelecida neste item.

5.3 O candidato poderá efetuar inscrição para mais de
um  cargo  do  Concurso  Público   da  Prefeitura
Municipal de Fundão, desde que a prova objetiva seja
em períodos distintos, devendo observar os períodos
de  aplicação  das  provas  (manhã  e  tarde)
estabelecido na Tabela 2.1 deste Edital.

5.4 O período para a realização das inscrições será a partir
das  08h  do  dia  28/10/2014  às  23h59min  do  dia
20/11/2014,  observado horário  oficial  de Brasília  – DF,
através do endereço eletrônico www.aocp.com.br. 

5.5 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
5.5.1 preencher  o  Formulário  de  Solicitação  de  Inscrição

declarando  estar  ciente  das  condições  exigidas  para
admissão  no  cargo  e  submetendo-se  às  normas
expressas neste Edital.

5.5.2 imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa
de  inscrição  no  valor  estipulado  na  Tabela  2.1  deste
Edital.

5.6 Não  será  permitido  em  hipótese  alguma,  o  candidato
alterar o cargo para o qual se inscreveu.

5.7 O candidato terá sua inscrição deferida somente após o
recebimento, pela AOCP Concursos Públicos, através do
banco,  da confirmação do  pagamento  de  sua taxa  de
inscrição.

5.7.1 O candidato que pagar mais de uma inscrição para o
mesmo período de prova, terá confirmada apenas a
última  inscrição  realizada,  sendo  as  demais
canceladas independentemente  da data  em que os
pagamentos tenham sido efetuados.

5.8 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão
dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.

5.9 Declaração  falsa  ou  inexata  dos  dados  constantes  no
Formulário  de  Solicitação  de  Inscrição,  bem  como  a
falsificação  de  declarações  ou  de  dados  e/ou  outras
irregularidades  na  documentação determinará  o
cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos
dela  decorrentes,  implicando  em  qualquer  época,  na
eliminação  automática  do  candidato  sem  prejuízo  das
cominações legais cabíveis.  Caso a irregularidade seja
constatada após  a  nomeação  do  candidato,  o  mesmo
será exonerado do cargo pela  Prefeitura Municipal de
Fundão.

5.10 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado
em toda a rede bancária, até a data de seu vencimento.
Caso o candidato não efetue o pagamento do seu boleto
até a data do vencimento,  o mesmo deverá acessar o
endereço  eletrônico  www  .aocp.com.br,  imprimir  a
segunda via do boleto bancário e realizar o pagamento
até  o  dia 21  de  novembro  de  2014.  As  inscrições
realizadas  com pagamento  após  esta  data  não  serão
acatadas.

5.11 A AOCP  Concursos  Públicos,  em  nenhuma  hipótese,
processará  qualquer  registro  de  pagamento  com  data
posterior à estabelecida no subitem 5.10 deste edital. O
valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não
será  devolvido  em  hipótese  alguma,  a  não  ser  por
anulação plena deste concurso.

5.12 Não  serão  aceitas  inscrições  pagas  em  cheque  que
venha  a  ser  devolvido  por  qualquer  motivo,  nem  as
pagas  em  depósito  ou  transferência  bancária  e,  nem
tampouco, as de programação de pagamento que não
sejam efetivadas.

5.13 A  Prefeitura  Municipal  de  Fundão  e  a  AOCP
Concursos  Públicos  não  se  responsabilizam  por

solicitação de inscrição via internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas
de comunicação e/ou congestionamento das linhas
de comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados.

6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
(PCD)

6.1 Ás pessoas com deficiência, serão reservadas 5% (cinco
por cento) do número total de vagas providas durante a
validade do presente concurso, desde que as atribuições
do  cargo  sejam  compatíveis  com  a  deficiência.  As
disposições referentes às Pessoas com Deficiência deste
Edital são correspondentes às da Lei nº 7.853/89 e do
Decreto 3.298/99 alterado pelo Decreto n° 5.296/2004.

6.1.1 A  compatibilidade  da  pessoa  com  deficiência  com  o
cargo  no  qual  se  inscreveu  será  declarada  por  junta
médica  especial,  perdendo  o  candidato  o  direito  à
nomeação caso seja considerado inapto para o exercício
do cargo.

6.2 A  pessoa  com  deficiência  participará  do  Concurso
Público  em  igualdade  de  condições  com  os  demais
candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao
local  de  aplicação  das  provas  e  às  notas  mínimas
exigidas de acordo com o previsto no presente Edital.

6.3 São consideradas  pessoas com deficiência,  de  acordo
com o Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2
de dezembro  de  2004,  nos  termos da  Lei,  as  que se
enquadram  nas  categorias  de  I  a  V  a  seguir;  e  as
contempladas  pelo  enunciado  da  Súmula  377  do
Superior  Tribunal  de  Justiça:  “O  portador  de  visão
monocular  tem  direito  de  concorrer,  em  Seleção
Competitiva  Pública,  às  vagas  reservadas  aos
deficientes”:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um
ou  mais  segmentos  do  corpo  humano,  acarretando  o
comprometimento da função física, apresentando-se sob
a  forma  de  paraplegia,  paraparesia,  monoplegia,
monoparesia,  tetraplegia,  tetraparesia,  triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação
ou  ausência  de  membro,  paralisia  cerebral,  nanismo,
membros  com  deformidade  congênita  ou  adquirida,
exceto  as  deformidades  estéticas  e  as  que  não
produzam dificuldades para o desempenho de funções
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total,
de  quarenta  e  um  decibéis  (dB)  ou  mais,  aferida  por
audiograma  nas  frequências  de  500HZ,  1.000HZ,
2.000Hz  e  3.000Hz  (Redação  dada  pelo  Decreto  nº
5.296, de 2004);
III  -  deficiência  visual  -  cegueira,  na  qual  a  acuidade
visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a
melhor  correção  óptica;  a  baixa  visão,  que  significa
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória
da medida do campo visual em ambos os olhos for igual
ou  menor  que  60º;  ou  a  ocorrência  simultânea  de
quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo
Decreto nº 5.296, de 2004);
IV  -  deficiência  mental  –  funcionamento  intelectual
significativamente  inferior  à  média,  com  manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas
ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d)  utilização  dos  recursos  da  comunidade  (Redação
dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
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g) lazer e
h) trabalho;
V -  deficiência múltipla – associação de duas ou mais
deficiências.

6.4 Para  concorrer  como  Pessoa  com  Deficiência,  o
candidato deverá:

6.4.1 ao preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição,
conforme  o subitem  5.5.1  deste  Edital,  declarar  que
pretende  participar  do  Concurso  como  pessoa  com
deficiência  e  especificar  no  campo  indicado  o  tipo  de
deficiência que possui;

6.4.2 enviar o laudo médico com as informações descritas no
subitem 6.4.2.1  deste  Edital,  conforme  disposições  do
subitem 7.3 deste Edital.

6.4.2.1  O  laudo  médico  deverá  ser  original  ou  cópia
autenticada, estar redigido em letra legível e dispor sobre
a  espécie  e  o  grau  ou  nível  da  deficiência  da  qual  o
candidato é portador com expressa referência ao código
correspondente  de  Classificação  Internacional  de
Doença – CID. Somente serão considerados os laudos
médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores
à data da realização da inscrição.

6.4.2.2 Não haverá  devolução do laudo médico,  tanto original
quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas cópias
do mesmo.

6.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme
as orientações deste item será considerado como não-
portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de
vaga e passando à ampla concorrência. Nestes casos o
candidato não poderá interpor recurso em favor de sua
situação.

6.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos
da  Organização  Mundial  da  Saúde  e  da  Legislação
supracitada neste item, a opção de concorrer às vagas
destinadas  ás  pessoas  com  deficiência  será
desconsiderada,  passando  o  candidato  à  ampla
concorrência.

6.7 O  deferimento  das  inscrições  dos  candidatos  que  se
inscreverem  como  pessoa  com  deficiência  estará
disponível  no  endereço  eletrônico  www.aocp.com.br a
partir da data provável de  26/11/2014.  O candidato que
tiver a sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso
na forma do item 15 deste Edital.

6.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência,  se
aprovado no Concurso Público, terá seu nome divulgado
na lista geral  dos aprovados e na lista dos candidatos
aprovados específica para pessoas com deficiência.

6.9 Não  havendo  candidatos  aprovados  para  a  vaga
reservada  ás  pessoas  com  deficiência,  esta  será
preenchida  com  estrita  observância  da  ordem  de
classificação geral.

7. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A 
REALIZAÇÃO  DA PROVA OBJETIVA E  CANDIDATA  
LACTANTE

7.1 Da  Solicitação  de  Condição  Especial  para  a
Realização da Prova Objetiva

7.1.1 O  candidato,  que  necessitar  de  condição  especial
durante  a  realização  da  prova  objetiva,  pessoa  com
deficiência  ou  não,  poderá  solicitar  esta  condição,
conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298/99.

7.1.2 As condições específicas disponíveis para realização da
prova são: prova em braile, prova ampliada (fonte 25),
fiscal  ledor,  intérprete  de  libras,  acesso  à  cadeira  de
rodas  e/ou  tempo  adicional  de  até  1  (uma)  hora  para
realização da prova (somente para os candidatos com
deficiência). O candidato com deficiência que necessitar
de  tempo  adicional  para  realização  da  prova deverá
requerê-lo,  com  justificativa  acompanhada  de  parecer
emitido por especialista da área de sua deficiência, no
prazo estabelecido no subitem 7.3 deste Edital.

7.1.3 Para solicitar condição especial o candidato deverá:

7.1.3.1 no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de
Solicitação  de  Inscrição  quais  os  recursos  especiais
necessários.

7.1.3.2 enviar  o  laudo  médico,  original  ou  cópia  autenticada,
conforme disposições do subitem 7.3 deste Edital.

7.1.3.2.1O  laudo  médico  deverá  ser  original  ou  cópia
autenticada, estar redigido em letra legível, dispor sobre
a  espécie  e  o  grau  ou  nível  da  deficiência  da  qual  o
candidato é portador, com expressa referência ao código
correspondente  de  Classificação  Internacional  de
Doença  –  CID,  justificando  a  condição  especial
solicitado. 

7.2 Da Candidata Lactante
7.2.1 A  candidata  que  tiver  necessidade  de  amamentar

durante a realização da prova deverá:
7.2.1.1 solicitar  esta  condição  indicando  claramente  no

Formulário de Solicitação de Inscrição a opção lactante;
7.2.1.2 enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples)

ou  laudo  médico  (original  ou  cópia  autenticada)  que
ateste  esta  necessidade,  conforme  disposições  do
subitem 7.3 deste Edital.

7.2.2 A candidata  que  necessitar  amamentar  deverá  ainda
levar um acompanhante, sob pena de ser impedida de
realizar  a  prova  na  ausência  deste.  O  acompanhante
ficará  responsável  pela  guarda  do  lactente  em  sala
reservada  para  amamentação.  Contudo,  durante  a
amamentação,  é  vedada  a  permanência  de  quaisquer
pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade
com a candidata no local.

7.2.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer
dos objetos e equipamentos descritos no  item 14 deste
Edital durante a realização do certame.

7.2.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata
lactante  poderá  ausentar-se,  temporariamente,  da  sala
de  prova  acompanhada  de  uma  fiscal.  Não  será
concedido  tempo  adicional  para  a  candidata  que
necessitar amamentar, a título de compensação, durante
o período de realização da prova.

7.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens
6.4.2,  7.1.2,  7.1.3.2 e 7.2.1.2 deste Edital  deverão ser
encaminhados,  via  SEDEX  com  AR  (Aviso  de
Recebimento) até o dia 21/11/2014 em envelope fechado
endereçado  a  AOCP  Concursos  Públicos  com  as
informações abaixo:

DESTINATÁRIO: AOCP Concursos Públicos

Caixa Postal 131

Maringá– PR

CEP 87.001 – 970

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Fundão/ES

(LAUDO MÉDICO/CONDIÇÃO ESPECIAL/LACTANTE)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX

CARGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

7.4 O envio  desta  solicitação  não garante  ao  candidato  a
condição  especial.  A  solicitação  será  deferida  ou
indeferida  pela  AOCP  Concursos  Públicos,  após
criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e
razoabilidade.

7.5 O  envio  da  documentação  incompleta,  fora  do  prazo
definido  no  subitem 7.3  ou  por  outra  via  diferente  da
estabelecida  neste  Edital,  causará  o  indeferimento  da
solicitação da condição especial.

7.5.1 A  AOCP  Concursos  Públicos  não  receberá  qualquer
documento entregue pessoalmente em sua sede.

7.6 Não  haverá  devolução  da  cópia  da  certidão  de
nascimento, laudo médico original ou cópia autenticada,
bem como quaisquer documentos enviados e não serão
fornecidas cópias dos mesmos.

7.7 A AOCP Concursos Públicos não se responsabiliza por
qualquer  tipo  de  extravio  que  impeça  a  chegada  da
referida documentação ao seu destino.

7.8 O deferimento das solicitações de condição especial
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estará  disponível  aos  candidatos  no  endereço
eletrônico www.aocp.com.br a partir da data provável
de 26/11/2014. O candidato que tiver a sua solicitação
de  condição  especial  indeferida  poderá  impetrar
recurso na forma do item 15 deste Edital.

8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

8.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no
endereço eletrônico  www.aocp.com.br na data provável
de 26/11/2014.

8.2 No  edital  de  deferimento  das  inscrições,  constará  a

listagem  dos  candidatos  às  vagas  para  ampla
concorrência,  às vagas para pessoa com deficiência e
dos candidatos solicitantes de condições especiais para
a realização da prova.

8.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de
recurso, sem efeito suspensivo, conforme o disposto no
item 15 deste Edital.

8.4 A  AOCP  Concursos  Públicos,  quando  for  o  caso,
submeterá  os  recursos  à  Comissão  Especial  do
Concurso  Público  que  decidirá  sobre  o  pedido  de
reconsideração e divulgará o resultado através de edital
disponibilizado  no  endereço  eletrônico
www.aocp.com.br.

9. DAS FASES DO CONCURSO

9.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:

TABELA 9.1

NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR TOTAL
(PONTOS)

CARÁTER

TODOS  OS  CARGOS  DO
NÍVEL FUNDAMENTAL

Única Objetiva

Língua Portuguesa 20 2,00 40,00
Eliminatório e
Classificatório

Matemática 20 2,00 40,00

Conhecimentos Gerais 10 2,00 20,00

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 50 --------------- 100,00 ---------------

TABELA 9.2

NÍVEL MÉDIO

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR TOTAL
(PONTOS)

CARÁTER

TODOS  OS  CARGOS  DO
NÍVEL MÉDIO

Única Objetiva

Língua Portuguesa 20 2,00 40,00
Eliminatório e
Classificatório

Matemática 20 2,00 40,00

Conhecimentos Gerais 10 2,00 20,00

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 50 --------------- 100,00 ---------------

TABELA 9.3

NÍVEL TÉCNICO

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR TOTAL
(PONTOS)

CARÁTER

TODOS  OS  CARGOS  DO
NÍVEL  TÉCNICO

Única Objetiva

Língua Portuguesa 15 2,00 30,00

Eliminatório e
Classificatório

Matemática 15 2,00 30,00

Conhecimentos Gerais 5 2,00 10,00

Conhecimentos Específicos 15 2,00 30,00

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 50 --------------- 100,00 ---------------

TABELA 9.4

NÍVEL SUPERIOR

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR TOTAL
(PONTOS)

CARÁTER

TODOS  OS  CARGOS  DO
NÍVEL SUPERIOR

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 20 2,00 40,00

Eliminatório e
Classificatório

Matemática 5 2,00 10,00

Conhecimentos Gerais 5 2,00 10,00

Conhecimentos Específicos 20 2,00 40,00

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 50 --------------- 100,00 ---------------

2ª Títulos De acordo com o Item 12 --------------- --------------- 10,00 Classificatório

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS --------------- --------------- 110,00
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10. DAS  CONDIÇÕES  DE  REALIZAÇÃO  DA  PROVA
OBJETIVA

10.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de Fundão,
Estado  do  Espírito  Santo,  podendo  ser  aplicada
também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos
exceda a capacidade de alocação do município.

10.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 14 de
dezembro de 2014, em horário e local a ser informado
através de edital disponibilizado  no endereço eletrônico
www.aocp.com.br e no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO
CANDIDATO.

10.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o
local de prova deverá ser emitido no endereço eletrônico
www.aocp.com.br a partir de 03 de dezembro de 2014.

10.4 O local  de  realização  da  prova  objetiva,  constante  no
CARTÃO  DE  INFORMAÇÃO,  divulgado  conforme
subitens  anteriores,  não  será  alterado  em  hipótese
alguma a pedido do candidato.

10.5 O  candidato  deverá  comparecer  com  antecedência
mínima de  45 (quarenta e cinco) minutos do horário
fixado para o fechamento do portão de acesso ao local
de realização da prova, munido de caneta esferográfica
transparente de tinta azul ou preta,  seu documento
oficial  de  identificação  com  foto e  o  Cartão  de
Informação do Candidato, impresso através do endereço
eletrônico www.aocp.com.br. 

10.5.1 São considerados documentos de identidade as carteiras
e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias
de  Segurança,  pelas  Forças  Armadas,  pela  Polícia
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas
de  identidade  fornecidas  por  ordens  e  conselhos  de
classe, que, por lei federal, valem como documento de
identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social,
bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto,
nos termos da Lei nº 9.503 art. 159, de 23/9/97.

10.5.2 no  caso  de  perda  ou  roubo  do  documento  de
identificação, o candidato deverá apresentar certidão que
ateste  o  registro  da  ocorrência  em  órgão  policial
expedida  há,  no  máximo,  30  (trinta)  dias  da  data  da
realização  da prova objetiva  e,  ainda,  ser submetido à
identificação  especial,  consistindo  na  coleta  de
impressão digital.

10.6 Não  haverá  segunda  chamada  para  a  prova  objetiva,
ficando  o  candidato  ausente,  por  qualquer  motivo,
eliminado do Concurso Público.

10.7 Após  identificado  e  ensalado,  o  candidato  somente
poderá  ausentar-se  da  sala  60  (sessenta)  minutos
após o início  da prova,  acompanhado de  um Fiscal.
Exclusivamente nos casos de alteração psicológica e/ou
fisiológica  temporários  e  necessidade  extrema,  que  o
candidato  necessite  ausentar-se  da  sala  antes  dos 60
(sessenta) minutos após o início da prova, poderá fazê-lo
desde que acompanhado de um Fiscal.

10.8 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não
poderá  consultar  ou  manusear  qualquer  material  de
estudo ou leitura.

10.8.1 O horário de início  da prova  será o mesmo, ainda que
realizadas em diferentes locais.

10.9 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
10.9.1 prestar  a  prova  sem  que  esteja  portando  um

documento  oficial  de  identificação  original  que
contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura;

10.9.2 realizar  a  prova  sem  que  sua  inscrição  esteja
previamente confirmada;

10.9.3 ingressar no local de prova após o fechamento do portão
de acesso;

10.9.4 realizar  a  prova  fora  do  horário  ou  espaço  físico  pré-
determinados;

10.9.5 comunicar-se  com  outros  candidatos  durante  a
realização da prova;

10.9.6 portar  indevidamente e/ou fazer  uso de quaisquer  dos
objetos  e/ou  equipamentos  citados  no  subitem  14.1.3

deste Edital.
10.10 A AOCP Concursos Públicos recomenda que o candidato

não  leve  nenhum  dos  objetos  ou  equipamentos
relacionados  no  item  14  deste  Edital.  Caso  seja
necessário  o  candidato  portar  algum  desses  objetos,
estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em
envelopes de guarda de pertences fornecidos pela AOCP
Concursos Públicos e conforme o previsto neste Edital.
Aconselha-se que os candidatos retirem as baterias
dos  celulares,  garantindo  assim  que  nenhum  som
será  emitido,  inclusive  do  despertador  caso  esteja
ativado.

10.11 A AOCP Concursos Públicos não ficará responsável pela
guarda  de  quaisquer  dos  objetos  pertencentes  aos
candidatos tampouco se responsabilizará por perdas ou
extravios  de  objetos  ou  de  equipamentos  eletrônicos
ocorridos durante a realização da prova, nem por danos
neles causados.

10.12 Não será permitida entrada de  candidatos  no local  de
prova portando armas. O candidato que estiver armado
será encaminhado à Coordenação.

10.13 Não  será  permitido  o  ingresso  ou  a  permanência  de
pessoa  estranha  ao  certame,  em  qualquer  local  de
prova,  durante  a realização da prova  objetiva,  salvo o
previsto no subitem 7.2.2 deste Edital.

10.14 A  AOCP  Concursos  Públicos  poderá,  a  seu  critério,
coletar  impressões  digitais  dos  candidatos  bem  como
utilizar detectores de metais.

10.15 Ao  terminar  a  prova  objetiva,  o  candidato  entregará,
obrigatoriamente,  ao  Fiscal  de  Sala  sua  Folha  de
Respostas devidamente preenchida e assinada.

10.16 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de
Respostas por erro do candidato.

10.17 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e
deixar  definitivamente  o  local  de  realização  da  prova
objetiva  somente  após  decorridos,  no  mínimo,  60
(sessenta)  minutos do  seu  início,  porém não poderá
levar consigo o Caderno de Questões. 

10.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após
entregarem  suas  Folhas  de  Respostas  e  assinarem o
termo  de  fechamento  do  envelope  no  qual  serão
acondicionadas as Folhas de Respostas da sala.

10.19 O  candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno  de
Questões, desde que permaneça na sala até o final
do  período  estabelecido  no  subitem  10.23  deste
Edital, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal
da  sala  sua  Folha  de  Respostas  devidamente
preenchida e assinada.

10.20 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório,
será distribuída e avaliada conforme as Tabelas do item 9
deste Edital.

10.21 Cada  questão  da  prova  objetiva  terá  05  (cinco)
alternativas,  sendo  que  cada  questão  terá  apenas  01
(uma)  alternativa  correta,  sendo atribuída  pontuação 0
(zero) às questões com mais de uma opção assinalada,
questões  sem  opção  assinalada,  com  rasuras  ou
preenchidas a lápis.

10.22 O candidato deverá obter 60,00 (SESSENTA) pontos ou
mais  na  prova  objetiva  para  não  ser  eliminado  do
concurso público, além de não ser eliminado por outro
critério estabelecido neste Edital.

10.23 A prova objetiva terá a duração de 04 (quatro) horas,
incluído  o  tempo  de  marcação  na  Folha  de
Respostas.  Não  haverá,  por  qualquer  motivo,
prorrogação do tempo previsto para a realização  da
prova em razão do afastamento de candidato da sala
de prova.

11. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

11.1 O  gabarito  preliminar  e  o  caderno de questões da
prova  objetiva serão  divulgados  01  (um)  dia  após  a
aplicação  da  prova,  no  endereço  eletrônico
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www.aocp.com.br. 
11.2 Quanto  ao  gabarito  preliminar  e  o  caderno  de

questões  divulgados  caberá  a  interposição  de
recurso, devidamente fundamentado, nos termos do
item 15 deste Edital.

12.12. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOSDA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS

12.1 A  prova  de  títulos,  de  caráter  classificatório,  será
realizada para os todos os cargos de NÍVEL SUPERIOR
e somente poderão participar desta fase do certame os
candidatos  que,  obtiverem  no  mínimo,  a  pontuação,
estabelecida no subitem 10.22 deste Edital e ainda, não
sejam  eliminados  por  quaisquer  outros  critérios
estabelecidos neste Edital. A prova de títulos terá o valor
máximo de 10,00 pontos, ainda que a soma dos valores
dos títulos apresentados seja superior a este valor.

12.2 A  relação  dos  candidatos  habilitados  a  participar  da
Prova de Títulos, a data para preencher o Formulário de
Cadastro  de  Títulos  e  o  período  em  que  os  títulos
deverão ser enviados serão divulgados em edital a ser
publicado oportunamente.

12.3 Os candidatos convocados e interessados em participar
da prova de títulos deverão:
a)  preencher  o  formulário  de  cadastro  de  títulos
disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br;
b) após completado o preenchimento, imprimir duas vias
do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para
si  e  enviar  a  outra  juntamente  com  os  documentos
comprobatórios  via  Sedex  com  AR  (Aviso  de
Recebimento) para o endereço informado nas etiquetas
geradas. 

DESTINATÁRIO: AOCP Concursos Públicos

Caixa Postal 131

Maringá – PR

CEP 87.001 – 970

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Fundão/ES

(PROVA DE TÍTULOS)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX

CARGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

TABELA 12.1
TODOS OS CARGOS DO NÍVEL SUPERIOR

ITEM TÍTULOS PONTOS
PONTUAÇÃO

MÁXIMA

01

Diploma de curso de pós-graduação em nível
de doutorado (título de doutor)  na área do
cargo a que concorre. Também será aceito
certificado/declaração de conclusão de curso
de  doutorado  na  área  do  cargo  a  que
concorre,  desde  que  acompanhado  de
histórico escolar.

5,00
(por título) 5,00

02

Diploma de curso de pós-graduação em nível
de mestrado (título de mestre)  na área do
cargo a que concorre. Também será aceito
certificado/declaração de conclusão de curso
de  mestrado  na  área  do  cargo  a  que
concorre,  desde  que  acompanhado  de
histórico escolar.

3,00
(por título) 3,00

03

Certificado  de  curso  de  pós-graduação  em
nível  de especialização,  com carga  horária
mínima de 360 h/a na área do cargo a que
concorre. Também será aceita a declaração
de conclusão de pós-graduação em nível de
especialização  na  área  do  cargo  a  que
concorre,  desde  que  acompanhada  de
histórico escolar.

1,00
(por título) 2,00

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,00

12.4 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão
ser apresentados em fotocópias autenticadas por cartório
competente.

12.5 Não serão avaliados os documentos:
a)  entregues  ou  postados  fora  do  prazo  ou  de  forma

diferente do estabelecido no edital de convocação para a
prova de títulos;
b) que não forem cadastrados no Formulário de Cadastro
de Títulos;
c) cuja fotocópia esteja ilegível;
d)  cuja  cópia não esteja  autenticada em cartório,  bem
como documentos  gerados  por  via  eletrônica  que não
estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de
autenticação;
e) sem data de expedição;
f) de doutorado ou mestrado concluídos no exterior que
não  estejam  revalidados  por  instituição  de  ensino
superior no Brasil e sem tradução juramentada;

12.6 Somente  serão  aceitos  documentos  apresentados  em
papel  com  timbre  do  órgão  emissor  e  respectivos
registros,  e  se  deles  constarem  todos  os  dados
necessários à identificação das instituições e dos órgãos
expedidores e à perfeita avaliação do documento.

12.7 Não  serão  aferidos  quaisquer  títulos  diferentes  do
estabelecido na Tabela 12.1.

12.8 Não será  admitido,  sob  hipótese  alguma,  o pedido  de
inclusão de novos documentos. 

12.9 É  de  exclusiva  responsabilidade  do  candidato  o
cadastramento dos títulos no site, envio dos documentos
e a comprovação dos títulos.

12.10 Os documentos apresentados não serão devolvidos em
hipótese alguma.

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

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

12.13 Quanto ao resultado da prova de títulos, será aceito
recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da
data de publicação mencionada no subitem anterior,
e na forma descrita no item 15.

12.14 DA TITULAÇÃO ACADÊMICA

12.14.1serão  pontuados  apenas  os  títulos  que  não  se
destinam à comprovação do requisito para o cargo.
Caso  o  candidato  possua  mais  de  um  título  de
especialização que seja considerado como requisito
do  cargo,  um  título  de  especialização  será
considerado  como  requisito  do  cargo  e  os  outros
títulos  serão  pontuados  até  o  limite  máximo  de
pontos  estabelecidos  na  Tabela  12.1.  O  candidato
deverá enviar, além do título que pretende pontuar, o
título  de  especialização  referente  ao  requisito  do
cargo, quando for o caso;

12.14.2para  comprovação  da  conclusão  do  curso  de  pós-
graduação  em  nível  de  Especialização,  Mestrado  e
Doutorado,  será  aceito  diploma  ou certificado
atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da  Educação),  do  Conselho  Nacional  de  Educação
(CNE)  ou  está  de  acordo  com  as  normas  do  extinto
Conselho  Federal  de  Educação  (CFE).  Também  será
aceita  declaração  de  conclusão  de  pós-graduação
em  nível  de  especialização  acompanhada  do
respectivo  histórico  escolar no  qual  conste  a  carga
horária  do  curso,  as  disciplinas  cursadas  com  as
respectivas menções e a comprovação da apresentação
e  aprovação  da  monografia,  atestando  que  o  curso
atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do CNE ou está
de acordo com as normas do extinto CFE e declaração
da  instituição  de  que  o  curso  cumpriu  todas  as
disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES 1 e
indicação do ato legal de credenciamento da instituição
Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma
pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o
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certificado/declaração não será aceito.
12.14.3 para  os  cursos  de  doutorado  ou  de  mestrado

concluídos no exterior, será aceito apenas o diploma,
desde  que  revalidado  por  instituição  de  ensino
superior  no  Brasil  e  traduzido  para  a  língua
portuguesa por tradutor juramentado.

13. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

13.1 Os  candidatos  serão  classificados  em  ordem
decrescente do total de pontos.

13.2 Para  os  cargos  de  NÍVEL  FUNDAMENTAL, NÍVEL
MÉDIO  e  NÍVEL  TÉCNICO,  a  Nota  Final  dos
candidatos  habilitados  será  igual  a  nota  obtida  na
prova objetiva.

13.3 Para os cargos do  NÍVEL SUPERIOR,  a Nota Final
será igual a soma das notas obtidas na prova objetiva
e prova de títulos.

13.4 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:
a)  tiver  maior  idade,  dentre  os  candidatos  com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme artigo
27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741,
de 1.º de outubro de 2003);
b)  obtiver  maior  pontuação  em  Conhecimentos
Específicos, quando houver;
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
d) obtiver a maior nota em Matemática;
e) obtiver a maior nota em Conhecimentos Gerais;
g) tiver maior idade.

13.5 O resultado final do Concurso Público será publicado por
meio de duas listagens, a saber:
a)  Lista  Geral,  contendo  a  classificação  de  todos  os
candidatos  habilitados,  inclusive  os  inscritos  como
pessoa com deficiência em ordem de classificação;
b)  Lista  de  Pessoas  com  Deficiência,  contendo  a
classificação  exclusiva  dos  candidatos  habilitados
inscritos  como  pessoa  com  deficiência  em  ordem  de
classificação;

14. DA ELIMINAÇÃO

14.1 Será  eliminado  do  Concurso  Público  o  candidato
que:

14.1.1 não estiver presente na sala ou local de realização da
prova no horário determinado para o seu início;

14.1.2 for  surpreendido,  durante  a  realização  da  prova,  em
comunicação  com  outro  candidato,  utilizando-se  de
material  não  autorizado  ou  praticando  qualquer
modalidade de fraude para obter aprovação própria ou
de terceiros;

14.1.3 for  surpreendido,  durante  a  realização  da  prova,
utilizando  e/ou  portando  indevidamente  ou
diferentemente das orientações deste Edital:

a) equipamentos  eletrônicos  como  máquinas
calculadoras,  MP3,  MP4,  telefone  celular,  tablets,
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de
alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;

b) livros,  anotações,  réguas  de  cálculo,  dicionários,
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam
expressamente  permitidos  ou  qualquer  outro
material de consulta;

c) relógio  de  qualquer  espécie,  óculos  escuros  ou
quaisquer  acessórios  de  chapelaria,  tais  como
chapéu, boné, gorro etc.

14.1.4 caso  qualquer  objeto,  tais  como  aparelho  celular,
aparelhos eletrônicos ou relógio de qualquer espécie
venha  a  emitir  ruídos,  mesmo  que  devidamente
acondicionado no envelope de guarda de pertences
e/ou conforme as orientações deste Edital, durante a
realização da prova.

14.1.5 for  surpreendido  dando  ou  recebendo  auxílio  para  a
execução da prova;

14.1.6 faltar com o devido respeito para com qualquer membro
da equipe de aplicação da  prova,  com as  autoridades
presentes ou com os demais candidatos;

14.1.7 fizer  anotação  de  informações  relativas  às  suas
respostas  em  qualquer  outro  meio,  que  não  os
permitidos;

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

14.1.9 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha
de Respostas;

14.1.10 descumprir  as  instruções  contidas  no  caderno  de
questões e na Folha de Respostas; 

14.1.11 perturbar,  de  qualquer  modo,  a  ordem  dos  trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido;

14.1.12 não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o
caso, coleta da impressão digital durante a realização da
prova;

14.1.13 for  surpreendido  portando qualquer  tipo  de  arma e se
negar a entregar a arma à Coordenação; 

14.1.14 recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
14.1.15 recusar-se a entregar o material da prova ao término do

tempo destinado para a sua realização; 
14.1.16 não atingir a pontuação mínima estabelecida no subitem

10.22 deste Edital;
14.2 Se,  a  qualquer  tempo,  for  constatado por qualquer

meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito,
sua prova será anulada e ele será automaticamente
eliminado do Concurso Público.

15. DOS RECURSOS

15.1 Caberá  interposição  de  recursos,  devidamente
fundamentados, a AOCP Concursos Públicos no prazo
de  02  (dois)  dias  úteis  da  publicação  das  decisões
objetos dos recursos, assim entendidos:

15.1.1 contra o indeferimento da solicitação isenção da taxa de
inscrição;

15.1.2 contra  o  indeferimento  da  inscrição  nas  condições:
pagamento  não  confirmado,  condição  especial  e
inscrição como pessoa com deficiência;

15.1.3 contra  as  questões  da  prova  objetiva  e  o  gabarito
preliminar;

15.1.4 contra o resultado da prova objetiva;
15.1.5 contra o resultado da prova de títulos;
15.1.6 contra a nota final e classificação dos candidatos.
15.2 É  de  exclusiva  responsabilidade  do  candidato  o

acompanhamento  da  publicação  das  decisões
objetos  dos  recursos  no endereço  eletrônico
www.aocp.com.br,  sob  pena  de  perda  do  prazo
recursal.

15.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento
próprio  disponível  no  endereço  eletrônico
www.aocp.com.br. 

15.4 Os  recursos  deverão  ser  individuais  e  devidamente
fundamentados. Especificamente para o caso do subitem
15.1.3 estes deverão estar acompanhados de citação da
bibliografia.

15.5 Os  recursos  interpostos  que  não  se  refiram
especificamente  aos  eventos  aprazados  ou  interpostos
fora  do  prazo  estabelecido  neste  Edital  não  serão
apreciados.

15.6 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada
evento referido no subitem 15.1 deste Edital.

15.7 Admitir-se-á  um único  recurso  por  questão  para  cada
candidato,  relativamente  ao  gabarito  preliminar
divulgado, não sendo aceitos recursos coletivos.

15.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força
de  provimento  de  algum  recurso,  as  provas  objetivas
serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.

15.9 Se  da  análise  do  recurso  resultar  anulação  de
questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva,
o resultado da mesma será recalculado de acordo com o
novo gabarito.
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15.10 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva,
a pontuação correspondente será atribuída  a todos os
candidatos,  inclusive  aos  que  não  tenham  interposto
recurso.

15.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das
especificações,  poderá,  eventualmente,  alterar-se  a
classificação  inicial  obtida  pelo  candidato  para  uma
classificação  superior  ou  inferior,  ou,  ainda,  poderá
acarretar  a  desclassificação  do  candidato  que  não
obtiver nota mínima exigida para a aprovação.

15.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital  não
será considerado.

15.13 O  prazo  para  interposição  de  recurso  é  preclusivo  e
comum a todos os candidatos.

15.14 Os  recursos  serão  recebidos  sem  efeito  suspensivo,
exceto no caso de ocasionar  prejuízos  irreparáveis  ao
candidato.

15.15 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico
ou, ainda, fora do prazo.

15.16 Os  recursos  serão  analisados  e  somente  serão
divulgadas as respostas  dos recursos  DEFERIDOS no
endereço  eletrônico  www.aocp.com.br.  Não  serão
encaminhadas respostas individuais aos candidatos.

15.17 A Banca Examinadora da AOCP Concursos Públicos,
empresa responsável  pela organização do certame,
constitui  última  instância  administrativa  para
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão
pela  qual  não  caberão  recursos  ou  revisões
adicionais.

16. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

16.1 O  resultado  final  do  Concurso  Público,  após
decididos  todos  os  recursos  interpostos,  será
homologado pela Prefeitura Municipal de Fundão/ES
e  publicado  em  Diário  Oficial  e  no  endereço
eletrônico  www.aocp.com.br em  duas  listas,  em
ordem  classificatória,  com  pontuação:  uma  lista
contendo  a  classificação  de  todos  os  candidatos,
inclusive a dos candidatos com deficiência, e outra
somente  com  a  classificação  dos  candidatos  com
deficiência.

17. DA NOMEAÇÃO

17.1 O candidato será nomeado através de edital específico
publicado no Jornal A Tribuna e nos quadros de avisos
da Prefeitura Municipal de Fundão.

17.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado
no  Edital  de  Nomeação,  será  tido  como  desistente  e
substituído,  na  sequência,  pelo  imediatamente
classificado.

17.3 Será  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  o
acompanhamento  dos  editais  de nomeação que serão
publicados no Jornal A Tribuna.

17.4 O candidato nomeado será submetido ao exame médico
admissional  e  avaliação  psicológica  e  caso  seja
considerado  inapto  para  exercer  o  cargo,  não  será
admitido, perdendo automaticamente a vaga.

17.5 O candidato nomeado deverá apresentar:
17.5.1 fotocópia da Carteira de Identidade.
17.5.2 fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF.
17.5.3 fotocópia  do  Título  de  Eleitor  com  comprovante  de

votação na última eleição.
17.5.4 fotocópia  do  Certificado  de  reservista  (se  do  sexo

masculino).
17.5.5 uma foto 3x4 recente e tirada de frente.
17.5.6 demais  documentos  que  a  Prefeitura  Municipal  de

Fundão achar necessário, posteriormente informados.
17.6 O candidato, após a nomeação, deverá comparecer à

Prefeitura Municipal de Fundão, no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação,

munido  de  documento  de  identidade  original
juntamente com os documentos citados nos subitem
15.5.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 Os  itens  deste  Edital  poderão  sofrer  eventuais
alterações,  atualizações  ou  acréscimos,  enquanto  não
consumada  a  providência  do  evento  que  lhes  disser
respeito,  circunstância  que  será  mencionada  em
Comunicado ou Aviso Oficial,  oportunamente divulgado
pela  Prefeitura  Municipal  de  Fundão  no  endereço
eletrônico www.aocp.com.br.  

18.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas
informações e documentos do candidato, mesmo que já
tenha sido divulgado o resultado deste Concurso Público
e embora tenha sido aprovado, levará a sua eliminação,
sem direito a recurso, sendo considerados nulos todos
os atos decorrentes da sua inscrição.

18.3 A AOCP Concursos Públicos não se responsabiliza por
quaisquer  cursos,  textos  e  apostilas  referentes  a  este
Concurso Público.

18.4 O  candidato  que  necessitar  atualizar  dados  pessoais
e/ou  endereço  residencial,  poderá  requerer  através  de
solicitação assinada pelo próprio candidato, via FAX (44)
3344-4217,  anexando  documentos  que  comprovem  tal
alteração, com expressa referência ao Concurso, Cargo
e  número  de  Inscrição,  até  a  data  de  publicação  da
homologação dos resultados e, após esta data, junto a
Prefeitura Municipal de Fundão, situado à Rua São José,
135, Centro, Fundão/ES ou enviar a documentação via
SEDEX com AR, para o mesmo endereço, aos cuidados
da  Comissão  Organizadora  do  Concurso  Público  nº
001/2014.

18.5 Não  serão  fornecidas,  por  telefone  ou  e-mail,
informações a respeito de datas, locais e horários de
realização das provas e demais eventos. O candidato
deverá  observar  rigorosamente  as  formas  de
divulgação  estabelecidas  neste  Edital  e  demais
publicações no endereço eletrônico www.aocp.com.br.

18.6 Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão
Especial do Concurso Público ouvido a AOCP Concursos
Públicos.

18.7 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo
de  5  (cinco)  dias  corridos  a  contar  da  data  de  sua
publicação.

18.8 A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou
enviada,  dentro do prazo estipulado,  via Sedex para o
endereço da AOCP Concursos Públicos, na Avenida Dr.
Gastão  Vidigal,  nº  959,  Zona  08,  Cep  87050-440,
Maringá/PR.

18.9 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Fundão/ES, 09 de outubro de 2014.

Maria Dulce Rudio Soares
Prefeita Municipal de Fundão/ES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A N E X O  I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N °  A N E X O  I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N °  0 0 1 / 2 0 1 40 0 1 / 2 0 1 4
D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O SD O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S

CARGO 101: AGENTE ADMINISTRATIVO

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Fundamental Completo ou Equivalente.

Atribuições: Auxiliar na elaboração de planos, programas e projetos, objetivando o desenvolvimento econômico, humano e social
do  Município  de  Fundão;  Executar  registro,  controle,  digitação,  arquivo  de  todo  e  qualquer  serviço  de  caráter  administrativo,
financeiro, pessoal ou material; Executar ligações telefônicas, transmissões e recebimento de mensagens pelo telefone; Executar
serviços de reprodução de documentos;  Executar  serviços do entrega e remessa de correspondência e outros documentos da
Prefeitura; Redigir ofícios, ordens de serviços e outros, segundo orientação de superiores; Preencher fichas, formulários, talões,
mapas, requisições, tabelas e outros; Auxiliar no recebimento, guarda e conservação de valores referentes a tributos devidos á
prefeitura, convênio e outros; Auxiliar a escrituração do livro caixa, no preparo do boletim do movimento diário, do recolhimento de
valores em bancos, no controle de pagamentos e no lançamento de despesas; Efetuar e auxiliar nos serviços de lançamento da
Dívida Ativa dos contribuintes em atraso com os pagamentos devidos à Prefeitura; Auxiliar no controle dos bens móveis e imóveis da
Prefeitura,  efetuando  inventário,  tombamento,  registro  e  sua  conservação;  Auxiliar  na  execução  de  coleta  de  preços  e  no
acompanhamento  dos  processos  de  compras;  Auxiliar  na  elaboração  de  relatórios  de  atividades  desenvolvidas  pelo  árgão;
Comunicar ao setor competente defeitos de equipamentos e maquinários, solicitando conserto e manutenção quando solicitado;
Executar serviços administrativos e de apoio, tais como: efetuar cálculos diversos para suporte das tarefas sob sua responsabilidade;
Executar atividades de controle do Patrimônio e almoxarifado; Receber, expedir e conferir pedidos do almoxarifado; Colaborar nas
atividades administrativas de apoio e controle referentes à sua área de atuação; Auxiliar na elaboração do planejamento plurianual
da Prefeitura e nas respectivas atualizações anuais; Auxiliar, sob orientação superior, a realização de coleta de preços, objetivando a
aquisição  de  bens  e  Serviços  em condições  mais  vantajosas  para  o  Município;  Auxiliar  o  trabalho  do  setor  de  patrimônio  e
almoxarifado; Executar serviços de protocolo da Administração Municipal; Receber, autuar, registrar, distribuir, movimentar e expedir
processos e documentos; Classificar e organizar documentos e Processos; Juntar e apensar Processos quando solicitado; Promover
o cadastramento,  arquivamento e desarquivamento de Processos e documentos;  Controlar  e  arquivar  documentos;  Atender  ao
público prestando informações solicitadas; Recepcionar clientes e visitantes, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões,
.para prestar-lhes informações, marcar entrevistas, receber recados ou encaminhá-los a pessoas ou setores procurados; Operar
computadores digitais, acionando os dispositivos de comando, observando e controlando as etapas de programação dentro dos
critérios definidos; Preparar índices e fichários, mantendo-os atualizados; Preencher formulários, fichas, cartões e transcrever atos
oficiais;  Codificar  dados  e  documentos;  Providenciar  material  de  expediente;  Atender  usuários  em  bibliotecas;  Auxiliar  na
organização e gestão das Bibliotecas Públicas e Escolares; Auxiliar na coordenação de eventos e promoções em geral; Operar
adequadamente equipamentos de sonorização; Atender e assistir as classes, no que se refere a atividades pedagógicas; Executar
os serviços que tem por  finalidade o atendimento e encaminhamento de pessoas que necessitam de serviços Administrativos,
Gabinetes do Poder Executivo, recursos humanos, documentos e também serviços médicos, odontológicos e de serviço social;
Executar serviços auxiliares ao Secretário Escolar; Executar serviços de escrituração, mecanografia, arquivo e estatística escolar;
Atualizar e manter sob sua guarda ou responsabilidade o arquivo e o material de secretaria escolar; Manter e fazer manter atualizada
a escrituração de livros, fichas e documentos relativos à vida da instituição, dos professores e à vida escolar dos alunos; Receber o
supervisor  educacional,  atendendo suas  solicitações dentro  do  prazo  estabelecido;  Proceder  as informações  quanto  ao  censo
escolar; Manter atualizada e ordenada toda legislação de ensino; Assinar, juntamente com o diretor, os documentos da vida escolar
dos alunos; Promover incineração de documentos, de acordo com a legislação vigente;  Atender, com atenção e deferência,  os
usuários das informações da secretaria; Manter atualizados os dados estatísticos necessários à pesquisa educacional; Acompanhar
as atividades dos conselhos de escola; Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de
competência.

CARGO 102: MOTORISTA PROFISSIONAL

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Fundamental Completo ou Equivalente, com Habilitação “D”.

Atribuições:  Dirigir  veículos  automotores  de  transporte  de  passageiros,  caminhonetes,  carga  e  coleta  de  lixo;  Zelar  pela
manutenção, limpeza e reparos certificando-se de suas condições de funcionamento, fazendo consertos de emergência e trocando
pneus furados; Dirigir veículos de emergência (ambulância) e veículos de transporte de cargas perigosas, desde que devidamente
habilitado;  Dirigir  caminhões,  caminhões  guincho,  caminhão  basculhante,  caminhão  Muck,  comboio,  caminhão  poliguindaste  e
demais veículos automotores de transporte de cargas; Solicitar manutenção necessária ao bom funcionamento do veículo; Operar
mecanismo com basculadores ou hidráulicos de caminhões; Operar veículos nos serviços funerários; Providenciar o abastecimento
do veículo sob a sua responsabilidade; Dirigir micro-ônibus, ônibus e demais veículos automotores para transportes de escolares e
demais passageiros; Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos
aos materiais transportados; Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devoIvê-Ia à chefia
imediata quando do término da tarefa; Zelar pela segurança dos passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos



de segurança; Zelar pelo bom andamento da viagem ou do trajeto, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de
qualquer anormalidade, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; Observar os períodos de revisão
e manutenção preventiva do veículo; Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e
pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e
fechado;  Conduzir  os  servidores  da  Prefeitura,  em  lugar  e  hora  determinados,  conforme  itinerário  estabelecido  ou  instruções
específicas;  Realizar  a  entrega  de  correspondências,  notificações  e  volumes  aos  destinatários;  Auxiliar  no  carregamento  e
descarregamento de volumes; Observar as normas de higiene e segurança do trabalho; Desempenhar outras atribuições que, por
suas características, se incluam na sua esfera de competência.

CARGO 201: ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBL. PROG. GOVERN.

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente.

Atribuições:  Assessorar e auxiliar o Analista em Gestão Pública e Projetos Governamentais em suas atribuições; Participar em
equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração, planejamento, organização,
controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas áreas de recursos humanos;
políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais, orçamento, planejamento infraestrutura e tecnologia
da informação; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a abrangência, a intersetorialidade e a integração
das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de esforços e ampliando a eficácia dos resultados;
Representar, quando designado, a secretaria municipal na qual  está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais
secretarias municipais, outros Municípios, Governo do Estado, união e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural
e  transferência  de  tecnologia;  Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  atividades  e  os
programas,  projetos  e  ações  de  desenvolvimento  econômico,  social,  humano,  cultural,  esportivo,  turístico,  infraestrutura,
educacional;  políticas  públicas no  âmbito  do  município;  Atuar  na  captação de recursos,  convênios  e  parcerias firmada com o
município; Promover palestras destinadas a comunidade relacionadas a sua área de atuação; Planejar, formular, elaborar, executar,
coordenar, gerir, controlar e avaliar capacitações de técbucis, professores, familiares, líderes e coordenadores de grupos, a fim de
desenvolverem atividades lúdicas, cu!turais, sociais e educativas, relacionadas a sua área de atuação; Auxiliar na coordenação e
execução de atividades, programas, projetos e ações de sua área de atuação, sugerindo temas, datas e demais detalhes técnicos;
Fornecer orientações e/ou informações a visitantes pesquisadores, de todos os níveis, em assuntos relacionados á sua área de
atuação; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar concursos, campeonatos e eventos promovidos
pela prefeitura; Atuar no planejamento, formulação, elaboração, execução, coordenação, gestão, controle e avaliação de projetos;
programas,  ações  e  atividades  de  inclusão  cultural,  turística,  esportiva,  social  e  lúdica  promovidas  pela  prefeitura;  Identificar,
pesquisar e registrar os eventos, campeonatos, manifestações culturais, artísticas e turísticas marcantes do município, para fornecer
subsídios à elaboração do calendário esportivo municipal a ser desenvolvido pela prefeitura. Resgatar a memória histórica, cultural,
turística e esportiva do município; Desenvolver atividades que visem os aspectos físicos, psicológicos e sociais nos programas,
projetos, ações e atividades; Estimular e desenvolver o potencial criativo de crianças, adolescentes e idosos, aplicando técnicas
culturais, sociais, esportivas e de lazer diversas; Promover, incentivar a criatividade e ensinar os usuários, sobre artes manuais,
utilizando métodos  práticos e  acessíveis  a  todos;  Auxiliar  e  confeccionar  adereços,  auxiliar  na  montagem e  desmontagem de
eventos, zelar pela guarda dos materiais utilizados nos eventos culturais; Auxiliar nas tarefas relativas ao turismo, informando e
orientando os turistas quanto a programas, roteiros e hotéis para fomentar o turismo no município; Proporcionar, com base no uso da
instrumentalização,  o  conhecimento da arte  musical  voltados para o desenvolvimento do apuro e gosto musical;  Assessorar  o
turismólogo em suas atribuições; Auxiliar no gerenciamento, elaboração e participação nos projetos de criação e desenvolvimento de
complexos turísticos, tais como parques, parques temáticos, redes hoteleiras, entre outros, visando analisar, o impacto ambiental, a
malha de transporte, a absorção da mão-de-obra local, bem como os aspecto sócio-político-econômicos decorrentes; Auxiliar na
elaboração  do  planejamento  urbano  do  município,  tendo  em  vista  o  seu  desenvolvimento  turístico-econômico;  Auxiliar  na
coordenação,  orientação  e  elaboração  dos  planos  e  projetos  de  marketing  turístico;  Realizar  o  planejamento,  organização  e
coordenação da realização dos eventos e festas turísticas realizadas pela prefeitura;  Interagir  com os profissionais das demais
secretarias que atuem nas áreas de cultura, ecologia, geografia, economia, meio ambiente, engenharia civil, entre outras, no sentido
de assegurar uma visão multidisciplinar aos projetos de cultura, esporte, turismo, promoção social, desenvolvimento econômico e
humano que afetem qualquer uma dessas áreas; Organizar eventos, a exemplo de congressos, campeonatos, feiras, exposições e
festivais, entre outros; Operar microcomputador, digitando documentos, utilizando programas básicos e aplicativos; e Realizar outras
atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 202: FISCAL AMBIENTAL

Requisitos Mínimos: Ensino Médio Completo.

Atribuições:  Orientar as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental,  por meio de vistorias, inspeções e analises
técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da Legislação Ambiental. Promover a educação
ambiental. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das funções do cargo.

CARGO 203: FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo.

Atribuições: Orientar e fiscalizar as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental, por meio de vistorias, inspeções e
análises técnicas de locais,  atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental;  Promover
educação ambiental. Orientar o contribuinte quanto ao cumprimento da legislação referente as legislações de: obras, plano diretor
municipal,  meio ambiente,  posturas municipal  e as que forem criadas; Orientar o contribuinte quanto à aplicação da legislação
tributária; Fiscalizar a obediência às posturas municipais, referentes aos serviços urbanos e ao funcionamento do comércio, indústria
e domicílios particulares emitir memorandos de comunicação e/ou intimação; Vistoriar obras, verificando se as mesmas encontram-



se  devidamente  licenciadas  e  se  está  sendo  obedecido  o  código  de  obras;  Lavrar  autos  de  notificação,  infração,  embargo  e
apreensão; Emitir memorandos de comunicação e/ou intimação; Coletar dados, informar e encaminhar processos sobre certidões,
embargos, infrações, intimações, demolições, notificações elou outros; Confrontar as obras em construções com o projeto aprovado
pela prefeitura; Efetuar medições e cadastramento de lotes, elaborando croquis; Fiscalizar entulhos e materiais de construção em
vias públicas; Fiscalizar as condições legais de funcionamento e as condições higiênicas dos mercados, feiras e matadouros e
psicultura; Atuar em parceria com os município do estado do espírito santo, governo do estado e com a união; Desenvolver trabalhos
em  parceria  com  entidades  e  organizações  não  governamentais  estabelecidas  legalmente;  Fiscalizar  cemitérios;  Fazer
reconhecimento da saúde do animal a ser abatido; Visar guias de recolhimento, livros, talões e documentos fiscais das entidades
comerciais; Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência; e Fiscalizar a
execução de todos os serviços urbanos de competência do município, orientando a execução e eficiência dos mesmos. Auxiliar nas
interdições e desvios do sistema viário; Orientar os pedestres e condutores de veículos; Orientar ciclistas e condutores de animais;
Auxiliar na coleta de dados estatísticos e em estudos sobre a circulação de veículos e pedestres; Fazer cumprir leis, decretos,
regulamentos e demais normas referentes ao serviço de transportes urbanos; Analisar e avaliar as informações e os documentos
apresentados pelos permissionários e titulares de serviços autorizados; Realizar inspeções e levantamos nas dependências dos
permissionários e titulares de serviços autorizados, emitindo laudos periódicos; Extrair guia de comunicação de infrações verificadas
pessoalmente ou mediante denúncias e reclamações efetuadas pela população usuária do sistema de transporte público municipal;
Realizar  fiscalizações  externas  diariamente,  acompanhados  de  agentes  do  órgão  competente,  nas  frotas  em operação  pelos
permissionários  e  titulares  de  serviços  autorizados,  corrigindo  as  falhas  e  enquadrando  os  infratores  dos  regulamentos  nos
respectivos códigos disciplinares; Oferecer criticas e sugestões para melhor andamento dos trabalhos; Apresentar relatórios sobre as
atividades de fiscalização externa para melhor orientação do superior imediato; Fazer viagens constantes em linhas de transportes
coletivos visando á apuração do estado de conservação dos veículos em operação; Fiscalizar o preço das passagens, o tratamento
dispensado aos usuários, os horários, itinerários, a padronização, as condições técnicas e o estado de segurança dos veículos em
uso no sistema municipal de transportes públicos; Atender ás reclamações do público e, constatando a sua procedência mediante a
ação  fiscalizadora,  adotar  as  providências  cabíveis;  Lavrar  comunicação  de  multas  por  transgressões  á  legislação  específica;
Acompanhar a lavratura de auto de apreensão, tirando de circulação os veículos que estejam em desacordo com a legislação em
vigor ou operando sem prévia autorização; Encaminhar ao superior imediato comunicações, intimações e convocações decorrentes
do seu trabalho fiscalizador; Zelar pela segurança e bem estar dos usuários do sistema municipal de transportes públicos; Elaborar
mapas com número de viagens e seus respectivos horários das linhas de transporte coletivo durante a ação fiscalizadora; Fiscalizar
o número de passageiros transportados; Fiscalizar a frota operante por linha de transporte coletivo complementar e individual;
Examinar documentos e certificados, bem como guias,  taxas e outras receitas;  Fiscalizar pontos de estacionamento de táxis e
transporte escolar; Executar tarefas relacionadas ao serviço de táxi e transporte escolar similares aos dos transportes públicos;
Executar tarefas similares a sua função.

CARGO 204: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente.

Atribuições: Coletar e analisar, juntamente com a equipe de saúde, dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos os
programas  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde  e  Saúde  da  Família;  Consultar  e  compilar  dados  e  registros  de  instituições;
Realizando inquéritos junto à população, entrevistas e observações, para possibilitar a diagnose e prognose da situação de saúde da
comunidade; Desenvolver trabalho educativo com indivíduos e grupo; Participar de campanhas de prevenção de doenças, de modo
a difundir noções gerais sobre saúde e saneamento; Fazer visitas domiciliares,  seguindo plano preparado e de acordo com as
especificações dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família; Elaborar relatórios e registrar dados de
visitas e atendimentos prestados; Proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, inspecionando a
qualidade,  o  estado  de  conservação  e  as  condições  de  armazenamento  dos  produtos  oferecidos  ao  consumo;  Proceder  à
fiscalização dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos, inspecionando as condições de higiene das instalações,
dos  equipamentos  e  das  pessoas  que  manipulam  os  alimentos;  Colher  amostras  de  gêneros  alimentícios  para  análise  em
laboratório, quando for o caso; Providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor; Providenciar a interdição
de locais com presença de animais, tais como pocilgas e galinheiros, que estejam instalados em desacordo com a legislação em
vigor; Inspecionar hotéis, restaurantes, laboratórios de análises clinicas, farmácias, consultórios médicos ou odontológicos, hospitais,
bancos  de  sangue,  estabelecimentos  de  ensino,  entre  outros,  observando  a  higiene  das  instalações;  Inspecionar  clubes  de
recreação, edificações particulares, controlando a qualidade da água de piscinas e reservatórios, a fim de assegurar condições de
saúde satisfatórias à comunidade; Comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de processos e procederás devidas
autuações de interdições inerentes à função; Orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária; Elaborar
relatórios das inspeções realizadas; Executar outras atribuições afins.

CARGO 205: SECRETÁRIO ESCOLAR

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente.

Atribuições:  Estabelecer  as normas operacionais  de seu setor,  definindo  as responsabilidades  funcionais  e  submetendo-as à
aprovação da direção; Organizar, superintender e distribuir entre seus auxiliares serviços de protocolo, escrituração, mecanografia,
arquivo e estatística escolar, entre outros; Atualizar e manter sob sua guarda ou responsabilidade o arquivo e o material de secretaria
escolar; Elaborar relatórios usando computador e instruir processos exigidos por órgãos da Administração Pública; Manter e fazer
manter atualizada a escrituração de livros, fichas e documentos relativos à vida da instituição, dos professores e à vida escolar dos
alunos; Redigir e fazer expedir toda a correspondência, submetendo-a a assinatura do diretor; Receber o supervisor educacional,
atendendo suas solicitações dentro do prazo estabelecido; Proceder às informações quanto ao censo escolar; Manter atualizada e
ordenada toda  legislação de  ensino;  Assinar,  juntamente  com o  diretor,  os  documentos  da  vida  escolar  dos  alunos;  Lavrar  e
subscrever todas as atas; Rubricar todas as páginas dos livros de secretaria; Promover incineração de documentos, de acordo com
a legislação vigente; Atender, com atenção e deferência, os usuários das informações da secretaria; Manter atualizados os dados



estatísticos necessários à pesquisa educacional: Acompanhar as atividades dos conselhos de escola; Executar outras atribuições
afins. Elaborar esboços e desenhos obedecendo a normas e utilizando equipamentos e utensílios adequados à execução do projeto.
Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

CARGO 301: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente, com Curso Técnico na área de atuação.

Atribuições: Executar, sob supervisão, sob supervisão, os trabalhos de escrituração contábil; Organizar, sob supervisão, os serviços
de contabilidade da Prefeitura, envolvendo o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para
possibilitar o controle contábil e orçamentário; Coordenar a análise e a classificação contábil dos documentos comprobatórios das
operações realizadas, de natureza orçamentária ou não, de acordo com o plano de contas da Prefeitura; Acompanhar a execução
orçamentária  das  diversas  unidades  da  Prefeitura,  examinando  empenhos.  de  despesas  em face  da  existência  de  saldo  nas
dotações; Orientar e supervisionar todas as tarefas de escrituração, inclusive dos diversos impostos e taxas; Fazer e controlar os
trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção
das operações contábeis; Auxiliar na elaboração do controle de custeio; Organizar, elaborar e analisar prestações de contas; Auxiliar
e supervisionar  a  elaboração de  balanços,  balancetes,  mapas  e  outros  demonstrativos  financeiros  consolidados  da  Prefeitura;
Informar processos, dentro de sua área de atuação, e sugerir  métodos e procedimentos que visem a melhor coordenação dos
serviços contábeis; Organizar relatórios sobre a situação econômica, financeira e patrimonial da Prefeitura, transcrevendo dados e
emitindo pareceres; Orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da classe; Receber e consistir,
diariamente, as listagens de arrecadação da rede arrecadadora e os lançamentos de tributos;  Desenvolver atividades, junto ao
cadastro municipal de atividades econômicas, de inclusão, exclusão, alteração, complementação e atualização de dados e proceder
à baixa de inscrição de contribuintes; Analisar e informar processos que versem sobre tributos municipais; Zelar pelo atendimento
conclusivo, ágil e de qualidade aos contribuintes; Fornecer dados sobre lançamento e arrecadação de tributos para a elaboração de
relatórios  gerenciais;  Executar  revisão  de  campo  para  informar  processos;  Elaborar  informes  técnicos  e  relatórios,  realizando
pesquisas,  entrevistas,  fazendo  observações  e  sugerindo  medidas  para  implantação,  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  de
atividades em sua área de atuação; Participar das atividades de qualificação e aperfeiçoamento de pessoal auxiliar, realizando-as
em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua
área  de  atuação;  Participar  de  grupos  de  trabalho  e/ou  reuniões  com unidades  da  Prefeitura  e  outras  entidades  públicas  e
particulares,  realizando  estudos  ou  fazendo  exposições  sobre  situações  e/ou  problemas  identificados,  opinando,  oferecendo
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos, para contribuir na formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município; Realizar pesquisas, mantendo-se informado sobre novas tecnologias bem como propor soluções que otimizem
os serviços prestados pela Prefeitura; Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho;
Utilizar equipamentos de proteção individual bem como zelar pelas normas de segurança na execução das tarefas; Extrair, registrar,
conferir  e  controlar  empenhos,  notas  de  caixa  de  recebimentos,  notas  de  caixa  de  pagamentos,  cheques  e  autorizações  de
pagamentos.  Auxiliar  no  controle  dos  suprimentos  de  fundos  concedidos,  efetuando  a  baixa  de  responsabilidade  quando  da
prestação  de  contas;  Auxiliar  na  conferência  e  classificação  dos  movimentos  de  tesouraria;  Controlar  sob  supervisão,  verbas
recebidas e aplicadas, conferir e classificar faturas; Auxiliar na elaboração de balancetes orçamentários e financeiros; auxiliar na
elaboração de  demonstrativos  de fundos  pendentes  e  concedidos;  Executar  serviços  de  digitação e datilográficos  da  área  de
contabilidade; Auxiliar na elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão; Desempenhar outras atribuições que, por
suas características, se incluam na sua esfera de competência.

CARGO 302: TÉCNICO EM DESENV. AGROPECUÁRIO

Requisitos  Mínimos:  Certificado de  Ensino  Médio Completo  ou  Equivalente,  com Curso  Técnico  em Agropecuária  e  Carteira
Nacional de Habilitação.

Atribuições: Divulgar processos de mecanização da lavoura, da adubação, de aperfeiçoamento de colheitas e do beneficiamento de
produtos agrícolas; Orientar ou fomentar o emprego de adubos, sementes e mudas; Orientar a aplicação de medidas de defesa
sanitária vegetal, em articulação com órgãos estaduais e federais; Auxiliar nos estudos sobre tecnologia agrícola, reflorestamento,
conservação, defesa e exploração agropecuária; Exercer a fiscalização sobre o comércio de sementes, plantas vivas e partes vivas
das plantas,  em articulação com órgãos estaduais  e federais;  Orientar  e  fomentar,  em articulação com órgãos  estaduais  e/ou
federais, as atividades agropecuárias no Município; Auxiliar o Engenheiro Agrônomo e o Médico Veterinário em suas respectivas
áreas de atuação; e Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.

CARGO 303: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente, com Curso Técnico na área de atuação.

Atribuições: Cadastrar obras e serviços de engenharia; Disciplinar as obras em execução; Informar sobre a evolução de obras na
cidade;  Informar  sobre  reclamação,  embargos  e  interditos;  verificar  a  situação  de  estabilidade;  fiscalizar  obras  licenciadas;
Desenvolver  projetos,  auxiliando arquitetos  e  engenheiros;  Ler,  interpretar  e  executar  desenhos  arquitetônicos  de  estruturas  e
instalações; Organizar cronogramas físico-financeiros; Acompanhar a execução de obras de construção civil; executar atribuições
correlatas. Auxiliar na elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão; Executar outras tarefas correlatas.

CARGO 304: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente, com Curso Técnico em Enfermagem.

Atribuições: Atender pacientes encaminhando-os ao médico ou ao dentista; Preparar pacientes para consultas e exames; Prestar,
sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes;



Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação, utilizando aparelhos de ausculta e pressão, anotando em prontuário;
Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; Fazer nebulizações,
inalações  e  retirar  pontos,  observadas  as  prescrições  medicas.  Preparar  e  esterilizar  material,  instrumental,  ambientes  e
equipamentos  para  a  realização  de  exames,  tratamentos  e  intervenções  cirúrgicas;  Auxiliar  o  médico  em pequenas  cirurgias,
observando  equipamentos  e  entregando  o  instrumental  necessário,  conforme  instruções  recebidas;  Orientar  e  supervisionar  o
pessoal  auxiliar,  a  fim de garantir  a  correta execução dos trabalhos;  Auxiliar  na coleta e análise de dados sócio-sanitários da
comunidade, para o estabelecimento de programas de educação sanitária; Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de
imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; Participar de
programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade
(crianças, gestantes e outros); Participar de campanhas de vacinação; Executar trabalhos de fiscalização em atividades, produtos ou
ambiência da saúde pública,  apreendendo produtos quando necessário,  encaminhando-os para análise laboratorial  e efetuando
interdição parcial ou total do estabelecimento/produtos fiscalizados; Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de
coleta de amostras e de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação especifica; Executar
e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vig. Epidemiológica e atenção á Saúde, incluindo as
relativas à saúde do Trab. e Meio Ambiente; Exercer, quando nas atividades de fiscalização, poder de policia do Município, na área
de  saúde  pública;  Supervisionar  e  orientar  a  limpeza  e  desinfecção  dos  recintos,  bem  como  zelar  pela  conservação  dos
equipamentos que utiliza; Realizar limpeza e esterilização de material e ambiente de trabalho; Controlar o material de consumo em
seu local de trabalho, verificando o nível de estoque para, oportunamente, solicitar ressuprimento; Comunicar a alta dos pacientes
aos seus familiares; Fazer balanço mensal dos medicamentos bem como a sua solicitação; Fazer reunião para esclarecimento e
orientação a gestantes; Executar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.

CARGO 305: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente, com Curso Técnico em Informática.

Atribuições: Colaborar na elaboração de planos, programas e projetos, objetivando o desenvolvimento do Município; Colaborar em
ações que objetivem atingir os níveis de excelência de atendimento a que se propõe a Administração Pública Municipal Direta e
Indireta,  visando  à  satisfação  do  usuário  com  os  serviços  prestados;  Participar  das  ações  de  modernização  administrativa,
objetivando  o  desenvolvimento  institucional  do  Município;  Participar  das  atividades  que  visem  à  valorização  profissional  dos
servidores do Município;  Participar,  de acordo com as normas estabelecidas, das atividades de avaliação de desempenho dos
servidores. Manter atualizados e organizados, de acordo com a orientação recebida, arquivos e bancos de dados; Executar ou
supervisionar as atividades referentes ao registro, distribuição, remessa e arquivamento do expediente administrativo, de acordo com
as normas estabelecidas. Colaborar nas atividades administrativas de apoio e controle referentes à sua área de atuação; Redigir
correspondência  oficial,  atas  de  reuniões  e  outros  documentos  oficiais,  submetendo-os  à  apreciação  superior;  Operar
microcomputador, digitando documentos, utilizando programas básicos e aplicativos; Manter registro das atividades desenvolvidas,
colaborando na preparação e elaboração de relatórios parciais e anuais; Participar de estudos para a racionalização de rotinas
técnicas ou administrativas, bem como para a elaboração de manuais de serviço e de normas de procedimentos; Realizar, quando
solicitado, estudos, pesquisas e levantamento de dados, apresentando-os em forma de mapas demonstrativos, gráficos e textos;
Atender usuários dos serviços públicos municipais e seus servidores, prestando informações, anotando recados e indicando locais
de  atendimento;  Zelar  pela  manutenção  e  conservação do  material;  dos  equipamentos  e  do  espaço físico  onde exerce  suas
atividades; Realizar outras atribuições de nível de complexidade compatíveis com sua qualificação; Garantir o funcionamento dos
sistemas utilizados, monitorando e verificando recursos de rede, entrada e saída de dados, disponibilidade de aplicativos e seu
desempenho,  registro  de  erros  e  consumo  da  unidade  central  de  processamento  —  CPU;  Assegurar  o  funcionamento  dos
equipamentos de informática, observando procedimentos operacionais e de segurança; Operaras sistemas em vigor na Prefeitura
Municipal,  no  âmbito  de  sua  atuação;  Executar  manutenção  corretiva  e  preventiva  dos  equipamentos  de  informática,  quando
soliôitado,  relatando  defeitos  apresentados  pelos  equipamentos  e  chamando  assistência  técnica,  quando  necessário;  Realizar
verificação periódica dos equipamentos e a correta utilização dos sistemas disponibilizados; Executar rotinas de geração de cópias
de segurança, de acordo com o manual de normas procedimentos da operação; Monitorar sistemas e aplicativos nas diversas
unidades do Município; Auxiliar no levantamento de rotinas, observando métodos e padrões preestabelecidos, com vistas a fornecer
elementos para a elaboração, revisão ou reformulação de sistemas; Realizar as atualizações operacionais financeiras e tarefas
relacionadas à quitação de taxas, impostos e multas; Proceder à avaliação e aceitação dos novos sistemas que venham a ser postos
em produção, em conformidade com as normas e padrões estabelecidos; Executar as atividades de preparo do processamento,
tratamento e saída de dados no ambiente computacional da produção; Realizar atividades de recebimento, transcrição e tratamento
das informações para processamento e expedição dos documentos processados para os usuários internos e externos; Interagir com
os programadores, promovendo uma coordenação adequada dos serviços; Criar programas para execução, controle e operação das
atividades operacionais dos usuários, conforme procedimentos estabelecidos; Receber, resolver e encaminhar as solicitações de
auxílio para uso dos sistemas e resolução de problemas dos usuários corporativos da Prefeitura; Executar o controle de licenças de
uso dos programas e sistemas de computação pertinentes à sua área de atuação; Aplicar procedimentos e rotinas, em conformidade
com as normas de periodicidade pertinente; Avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre alterações operacionais que possam
reduzir os custos operacionais; Elaborar novos processos de produção, visando garantir a excelência da qualidade dos serviços.
Manter-se informado quanto a novas soluções disponíveis no mercado que possam atender ás necessidades de equipamentos de
informática e de softwares da Prefeitura; Participar do levantamento das necessidades de equipamentos de informática e softwares
para a Prefeitura; Participar do levantamento das necessidades de qualificação no uso de equipamentos de informática e softwares
adequados  às  necessidades  da  Prefeitura;  Instalar  e  reinstalar  os  equipamentos  de  informática  e  softwares  adquiridos  pela
Prefeitura, de acordo com a orientação recebida; Conectar, desconectar e remanejar os equipamentos de informática da Prefeitura
para os locais indicados; Fazer a limpeza e a manutenção de máquinas e periféricos instalados nos diversos setores da Prefeitura;
Retirar programas nocivos aos sistemas utilizados na Prefeitura; Participar das atividades de qualificação e aperfeiçoamento de
pessoal auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo
dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades  públicas  e  particulares,  realizando  estudos  ou  fazendo  exposições  sobre  situações  e/ou  problemas  identificados,



opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos, para contribuir na formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao Município;
Realizar pesquisas, mantendo-se informado sobre novas tecnologias bem como propor soluções que otimizem os serviços prestados
pela Prefeitura; Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; Utilizar equipamentos de
proteção individual bem como zelar pelas normas de segurança na execução das tarefas; Executar outras atribuições afins.

CARGO 306: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente, com Curso Técnico na área de atuação.

Atribuições:  Realizar estudos, pesquisas, diagnósticos e levantamentos referente às atividades relacionadas com as técnicas de
segurança do trabalho. Auxiliar na elaboração de normas e dispositivos de segurança, para prevenir acidentes. Inspecionar locais,
instalações e equipamentos de trabalho, observando as condições de trabalho, para determinar fatores e riscos de acidente. Visitar
todos os setores de trabalho, áreas insalubres e/ou periculosas, detectando as possíveis anormalidades. Elaborar relatórios diários
de inspeção de áreas de trabalho. Registrar as irregularidades ocorridas, anotando-as e elaborando estatísticas de acidentes, para
obter dados destinados a melhoria das medidas de segurança. Auxiliar a instruir funcionários da PMF sobre normas de segurança,
combate a incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes.
Emitir  pareceres  em assuntos  de  sua  especialidade.  Participar  e  orientar  tecnicamente  a  Comissão Interna  de  Prevenção  de
Acidentes — CIPA. Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

CARGO 401: ADMINISTRADOR

Requisitos Mínimos: Ensino Superior Completo em Administração e registro profissional no órgão de classe.

Atribuições:  Administrar materiais; administrar recursos humanos, patrimônio, informações, recursos financeiros e orçamentários;
gerir  recursos  tecnológicos;  administrar  sistemas,  processos,  organização  e  métodos;  Elaborar  planejamento  organizacional.
Participar  na  definição  da  visão  e  missão  da  instituição;  analisar  a  organização  no  contexto  externo  e  interno;  identificar
oportunidades  e  problemas;  definir  estratégias;  apresentar  proposta  de  programas  e  projetos;  estabelecer  metas  gerais  e
específicas; Implementar programas e projetos; Avaliar viabilidade de projetos; identificar fontes de recursos; dimensionar amplitude
de programas e projetos; traçar estratégias de implementação; reestruturar atividades administrativas; coordenar programas, planos
e projetos; monitorar programas e projetos; Promover estudos de racionalização; Analisar estrutura organizacional; levantar dados
para o estudo dos sistemas administrativos; diagnosticar métodos e processos; descrever métodos e rotinas de simplificação e
racionalização de serviços; elaborar normas e procedimentos; estabelecer rotinas de trabalho; revisar normas e procedimentos;
Prestar  consultoria;  elaborar  diagnóstico;  apresentar  alternativas;  emitir  pareceres  e  laudos  em sua  área  de  atuação;  facilitar
processos de transformação;  analisar  resultados  de pesquisa;  atuar  na  mediação e arbitragem. Elaborar  e  manter  atualizados
estudos de racionalização das rotinas operacionais da PREFEITURA MUNICIPAL. Colaborar na confecção do PPA e da Proposta
Orçamentária. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das funções do cargo.

CARGO 402: ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração de
Empresas ou Pública, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito ou Estatística, fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se houver.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  contratos,  convênios  e  parceira  que  sejam  do  interesse  do  Município;  Elaborar
propostas de instrumentos legais, relacionados com a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações, programas e
projetos do Município; Elaborar instrumentos regulatórios adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para a execução
das políticas públicas de desenvolvimento humano e social, cultura, esporte, lazer e turismo do interesse do Município; Elaborar
documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados e informações e formulando recomendações acerca das políticas
públicas e planos de trabalho no âmbito de sua área de atuação; Representar, quando designado, a secretaria municipal na qual
está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais, outros Municípios, Governo do Estado, União
e em outros eventos; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Executar
atividades relacionadas com sua área de formação em relação a atendimento ao público, recursos humanos, físicos, administrativos,
materiais  e  patrimoniais,  orçamento  e  finanças,  jurídico,comunicação e informação da  Administração Municipal;  Implementar  e
avaliar  os planos,  ações e projetos  na área de Recursos Humanos no que se refere à gestão de carreiras,  desenvolvimento
profissional,  capacitação,  avaliação  de  desempenho,  de  competências,  gestão  por  resultados,  entre  outros,  com  base  em
diagnósticos, de acordo com as prioridades e sua viabilidade econômico-financeira; Coordenar e executar a política de comunicação
da Administração Municipal, elaborando propostas de melhorias da rede de comunicação institucional, por meio da internet, intranet,
boletins, revistas, publicações e outros, facilitando o acesso da população em geral aos conteúdos a serem divulgados; Acompanhar
e avaliar  esforços,  pessoas e recursos para o desenvolvimento e execução de planos,  ações e projetos,  buscando garantir  o
atendimento das prioridades, prazos, padrões de qualidade e eficácia das políticas implementadas; Prestar atendimento ao público,
de acordo  com as especificidades  de sua  área  de atuação;  Multiplicar  as  informações necessárias  através  da  elaboração de
manuais,  relatórios,  cursos  e  outras  formas  de  difusão  de  conhecimento,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  e  capacitação



profissional do conjunto de servidores do Município; Elaborar documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados e
informações para revisão dos planos de trabalho; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a abrangência, a
intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de esforços e
ampliando a eficácia dos resultados; Elaborar, coordenar, acompanhar, analisar e avaliar projetos, dados e demonstrativos; Emitir
pareceres de acordo com as atribuições do respectivo conselho ou entidade de fiscalização e de registro da profissão; Conferir,
imprimir, transmitir e arquivar trabalhos escritos, inclusive por meio de processos informatizados; Revisar atos antes de submetê-los
à apreciação das autoridades superiores; Assessorar os órgãos do Município quanto à aplicabilidade da legislação, emissão de
pareceres, elaboração e atualização de normas. Certificar atos; Elaborar cálculos; Lavrar e analisar contratos, convênios, acordos,
ajustes e respectivos aditivos; Analisar, elaborar e propor anteprojetos de leis, decretos, regulamentos e regimentos relacionados
com  as  atividades  do  Município;  Organizar  e  manter  atualizada  coletânea  de  leis  e  decretos,  bem  como  o  repositório  da
jurisprudência judiciária e administrativa, especialmente as ligadas ao órgão; Elaborar exposição de motivos que exijam atenção
especializada do profissional; Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividade; Emitir pareceres sobre assuntos
de sua área de competência; Elaborar cálculos previdenciários e atuariais, de acordo com as atribuições do respectivo conselho ou
entidade de fiscalização e de registro da profissão; Supervisionar os serviços fazendários do Município; Realizar estudos e pesquisas
de normas de contabilidade pública;  Planejar  modelos e fórmulas para  o uso nos serviços de contabilidade;  Realizar  estudos
financeiros e contábeis; Organizar plano de amortização da dívida pública municipal; Elaborar projetos sobre a abertura de créditos
adicionais e alterações orçamentárias; Realizar a análise contábil e estatística dos elementos integrantes do balanço; Organizar a
proposta orçamentária;  Supervisionar  a prestação de contas de fundos e auxílios recebidos pelo Município.  Efetuar,  conferir  e
assinar balanços e balancetes; Efetuar, conferir, organizar e assinar boletins de receita e despesa; Levantar e assinar balancetes
patrimoniais  e  financeiros;  Examinar  processo  de  prestação  de  contas;  Exercer  o  controle  interno  da  legalidade  dos  atos  da
Administração; Examinar petições e processos, de acordo com as atribuições do respectivo conselho ou entidade de fiscalização e
de registro da profissão; Elaborar projetos de despachos, decisões, relatórios, de acordo com as atribuições do respectivo conselho
ou entidade de fiscalização e de registro da profissão; Participar de comissões, sindicâncias administrativas e inquéritos, observando
os requisitos legais, e efetuando a apuração de fatos. Propor desapropriações por necessidade, utilidade pública ou interesse social
nos termos da legislação pertinente; Executar outras atribuições de mesma natureza e grau de complexidade, bem como as demais
atribuições previstas em lei e em regulamento.

CARGO 403: ANALISTA AMBIENTAL CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  em nível  superior  em Ciências
Biológicas fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de
classe competente, se houver.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  serviços  gerais,  orçamento,  planejamento  infraestrutura,
desenvolvimento  econômico,  humano,  social  e  rural  e  tecnologia  da  informação;  Participar  e  realizar  treinamentos  e
aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação, de desenvolvimento e de
educação continuada ,  realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras,  a  fim de contribuir  para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros e tecnológicos e
outras atividades que sejam necessárias à execução de ações governamentais. Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar,
gerir, controlar e avaliar as políticas públicas e sociais de interesse do Município e que estejam com as diretrizes gerais do governo
municipal; Planejar, formular,  elaborar,  executar, coordenar, gerir,  controlar e avaliar os planos, ações e projetos, bem como as
políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo com as prioridades e a
viabilidade econômico-financeira, buscando garantir o atendimento das prioridades, prazos, padrões de qualidade e eficácia dos
serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas, projetos e atividades na
área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da população e melhoria da
qualidade de vida;
Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos, convênios e parcerias em sua área de atuação;
Acompanhar  a  execução  de  projetos  executados  por  terceiros  que  sejam  de  interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de
instrumentos legais, relacionados com a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações, programas e projetos do
Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a abrangência, a intersetorialidade e a integração das
ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de esforços e ampliando a eficácia dos resultados;
Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para a execução das políticas públicas de
desenvolvimento  humano e social,  cultura,  esporte,  lazer  e  turismo do interesse  do  Município;  Elaborar  documentos  diversos,
captando, analisando, consolidando dados e informações e formulando recomendações acerca das políticas públicas e planos de
trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando  designado,  a  secretaria  municipal  na  qual  está  lotado  em
conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais, outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros
eventos;  Prestar  assistência  técnica,  extensão  rural  e  transferência  de  tecnologia;  Fornecer  laudos  técnicos  e  pareceres  no
assessoramento  ao  planejamento  e  gerenciamento  públicos;  Desempenhar  outras  atribuições  de  acordo  com  sua  unidade  e
natureza de trabalho, conforme determinação superior e de acordo com sua área de formação. Planejar, supervisionar, coordenar,
gerir, executar, monitorar, controlar e avaliar projetos, programas e planos na área de saneamento, licenciamento, preservação e
melhoramento do meio ambiente e saúde. Emitir parecer técnico sobre assuntos tais como poluição, epidemias e outros afetos à sua
área de competência. Realizar o monitoramento da qualidade atmosférica hídrica e de resíduos do Município, que interferem na
preservação do meio ambiente. Participar de projetos para criação, supervisão, coordenação, gestão, execução, monitoramento,
controle e manutenção de parques e reservas e outros locais destinados à preservação do meio ambiente. Participar de estudos,
pesquisas e levantamentos na área de saúde pública e saneamento básico, em seu componente biológico. Apresentar relatórios de
pesquisas biológicas, informando de sua utilidade às áreas de medicina, farmacêutica, saneamento básico e outras; e Desempenhar
outras atividades correlatas à sua função.



CARGO 404: ANALISTA AMBIENTAL ENGENHARIA

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em nível superior em Agronomia, Engenharia
Ambiental ou Engenharia Florestal, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro
profissional no órgão de classe competente, se houver.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada , realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados;
Planejar,  formular, elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar e avaliar  os programas, projetos e atividades na área do meio
ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar,
executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos, convênios e parcerias em sua área de atuação; Acompanhar a execução de
projetos executados por terceiros que sejam de interesse do Município; Elaborar propostas de instrumentos legais, relacionados com
a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais
das demais áreas, visando ampliar a abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua
responsabilidade,  evitando  desperdício  de  esforços  e  ampliando  a  eficácia  dos  resultados;  Aplicar  instrumentos  regulatórios
adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento ambiental do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões• com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Desempenhar
outras atribuições de acordo com sua unidade e natureza de trabalho, conforme determinação superior e de acordo com sua área de
formação; Planejar, supervisionar, coordenar, gerir, executar, monitorar, controlar e avaliar projetos, programas e planos na área de
Unidade de Conservação; Planejar, supervisionar, coordenar, gerir, executar, monitorar, controlar e avaliar atividades relativas ao
planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente, formuladas no
âmbito  de  necessidade,  em especial  as  que  se  relacionem com as  seguintes  atividades:  a)  regulação,  controle,  fiscalização,
licenciamento, auditoria ambiental, monitoramento ambiental e proteção; b) regulação, gestão e ordenamento do uso e acesso aos
recursos ambientais; b) melhoria da qualidade ambiental e uso sustentável dos recursos naturais; c) gestão, proteção e controle da
qualidade ambiental; d) ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; e) conservação dos ecossistemas e das espécies neles
inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e f) estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambiental. Implementar
atividades complementares relacionadas à conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento de organismos e do
meio ambiente, controle da qualidade ambiental, ordenamento dos recursos ambientais, florestais e pesqueiros, conservação dos
ecossistemas e das espécies neles inseridas,  incluindo seu manejo e proteção,  assim como desenvolvimento de trabalhos de
difusão de tecnologias, informação e educação ambiental; Desenvolver estratégias e proposição de soluções de integração entre
políticas ambientais e setoriais, com base nos princípios e diretrizes do desenvolvimento sustentável implantados pelo Governo do
Estado e pela União;  Realizar  diagnóstico  ambiental  de áreas,  incluindo levantamento e classificação da vegetação existente,
verificação da ocorrência de fauna nativa e delimitação de espaços especialmente protegidos. Avaliar o impacto da implantação de
obras e atividades no meio ambiente; Realizar a verificação de conformidade das obras e empreendimentos a serem licenciados
com a legislação ambiental vigente; Determinar os danos ocorridos em áreas degradadas, com a elaboração de laudos periciais e
indicação de medidas para recuperação ambiental; Emitir relatórios, autorizações e ou elaborar pareceres técnicos para subsidiar os
processos de licenciamento ambiental; Planejar, elaborar, executar, monitorar e avaliar projetos de recuperação ambiental; Realizar
levantamentos de campo; e Desenvolver outras atribuições correlatas estabelecidas pelo seu Conselho de Classe.

CARGO 405: ANALISTA AMBIENTAL QUIMICA

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Engenharia Química ou
Bacharelado  em  Química,  fornecido  por  instituição  de  ensino  superior  reconhecida  pelo  Ministério  da  Educação  e  registro
profissional no órgão de classe competente, se houver.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, sodal e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada , realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  á  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo



com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados;
Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas, projetos e atividades na área habitacional,
de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da população e melhoria da qualidade de vida;
Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos, convênios e parcerias em sua área de atuação;
Acompanhar  a  execução  de  projetos  executados  por  terceiros  que  sejam  de  interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de
instrumentos legais, relacionados com a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações, programas e projetos do
Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a abrangência, a intersetorialidade e a integração das
ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de esforços e ampliando a eficácia dos resultados;
Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para a execução das políticas públicas de
desenvolvimento ambiental do interesse do Município; Elaborar documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados e
informações e formulando recomendações acerca das políticas públicas e planos de trabalho no âmbito de sua área de atuação;
Representar, quando designado, a secretaria municipal na qual  está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais
secretarias municipais, outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão
rural e transferência de tecnologia; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento
públicos; Desempenhar outras atribuições de acordo com sua unidade e natureza de trabalho, conforme determinação superior e de
acordo  com  sua  área  de  formação.  Desenvolver  atividades  técnicas  e  científicas  de  grau  superior,  que  envolvem  ensino,
planejamento, supervisão, gestão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, projetos, emissão de
laudos,  pareceres  técnicos  e  assessoramento  técnico-científico  nas  áreas  de  Ensaios  e  pesquisas  em  geral,  pesquisa  e
desenvolvimento de métodos e produtos, análise química e físico-química, químico-biológica, btomatolágica, toxicológica e legal,
padronização  e  controle  de  qualidade,  produção,  tratamentos  prévios  e  complementares  de  produtos  e  resíduos,  operação  e
manutenção de equipamentos e instalações; Executar trabalhos técnicos; Conduzir e controlar operações e processos industriais, de
trabalhos técnicos,  reparos  e manutenção,  assim como análise de estudos  inerentes a processos de  licenciamento ambiental,
monitoramento e educação ambiental.  Planejar,  supervisionar,  coordenar,  gerir,  executar,  monitorar,  controlar e avaliar  projetos;
programas e planos na área de Unidade de Conservação; Planejar,  elaborar,  executar,  monitorar e avaliar  projetos ambientais;
Desenvolver outras atribuições correlatas estabelecidas pelo seu Conselho de Classe.

CARGO 406: ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA PROG GOV – CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer um dos cursos de graduação de nível superior
em: Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Pedagogia, Psicologia ou Serviço Social, fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se houver.

Atribuições:  Realizar atividades qualificadas na área de planejamento, elaboração, formulação, organização, gestão, execução,
controle e avaliação de políticas públicas e sociais; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir,  controlar e avaliar os
programas, projetos e atividades, realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania destinados a famílias,
crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais segmentos socialmente vulneráveis;
Realizar laudos periciais ou parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos
nas áreas de vulnerabilidade social e econômica, de acordo com as atribuições de seu Conselho de Classe; Participar em equipes
multidisciplinares  de  modo  a  realizar  atividades  qualificadas  na  área  de  formulação,  elaboração,  planejamento,  organização,
controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas áreas de recursos humanos;
políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,  planejamento  infraestrutura,
desenvolvimento econômico, humano, social e rural, tecnologia da informação e outras áreas de interesse do Município; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento  e de  educação continuada,  realizando-as  em serviço ou  ministrando aulas  e palestras,  para  professores,
comunidade  e  coordenadores  de  grupos,  a  fim  de  desenvolverem  atividades  lúdicas  e  educativas,  contribuindo  para  o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  á  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional,  de infraestrutura e do meio ambiente,  visando o desenvolvimento social,  humano e
econômico da população; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos, convênios e parcerias
em sua área de atuação; Elaborar minutas de contratos, convênios e parcerias em sua área de atuação; Acompanhar a execução de
projetos executados por terceiros que sejam de interesse do Município; Elaborar propostas de instrumentos legais, relacionados com
a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais
das demais áreas, visando ampliar a abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua
responsabilidade,  evitando  desperdício  de  esforços  e  ampliando  a  eficácia  dos  resultados;  Aplicar  instrumentos  regulatórios
adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e
social,  cultura,  esporte,  lazer  e  turismo  de  interesse  do  Município;  Elaborar  documentos  diversos,  captando,  analisando,
consolidando dados e informações e formulando recomendações acerca das políticas públicas e planos de trabalho no âmbito de
sua área de atuação; Representar, quando designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões
com as demais secretarias municipais,  outros Municípios,  Governo do Estado, União e em outros eventos;  Prestar assistência
técnica, extensão rural e transferência de tecnologia, além de fornecer orientações e/ou informações a visitantes pesquisadores, de
todos os níveis, em assuntos relacionados à sua área de atuação; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao
planejamento e gerenciamento público; Planejar, formular, elaborar, coordenar, controlar e avaliar cursos livres nas áreas de cultura,
esportes, turismo e programas de geração de emprego e renda e projetos de inclusão promovidos pelo Município; Ministrar cursos
livres para a comunidade nos programas de geração de emprego e renda e nos projetos de inclusão social  promovidos pelo



Município; Pesquisar, identificar e registrar os eventos culturais, sociais, turísticos, esportivos e de eventos marcantes do Município,
de modo a resgatar a memória e as tradições do nosso Município e para fornecer subsídios à elaboração do calendário municipal de
eventos a ser desenvolvido pela Prefeitura Municipal; Realizar avaliação sistemática dos participantes envolvidos nos programas,
projetos,  ações e atividades promovidas pelo Município;  Entrevistar  instrutores e professores de  programas,  projetos,  ações e
atividades do Município, além de professores externos e pais, investigando a história escolar do aprendiz, de acordo com a sua área
de atuação; Planejar intervenções didático-pedagógicas com aprendizes e orientar professores e coordenadores, segundo sua área
de atuação; Fazer encaminhamentos e solicitações de avaliações médicas ou de outros especialistas; Participar de coordenações
pedagógicas e técnicas com os professores; Acompanhar processo de avaliação dos participantes dos programas, projetos, ações e
atividades promovidas pelo Município e orientar a organização do plano individualizado; Contribuir na organização de instrumentos,
procedimentos e avaliações nas diferentes áreas de atendimento; Documentar a participação e avaliação dos programas, projetos,
ações e atividades e nos cursos promovidos pela Prefeitura Municipal; Elaborar parecer técnico dos participantes dos programas,
projetos, ações e atividades promovidas pelo Município; Participar de programas de cursos ou outras atividades com aprendizes,
pais, professores e funcionários, sob convocação; Gerar estatísticas de atendimentos e relatórios de atividades realizadas; Realizar
pesquisas no contexto do Município; Planejar e realizar intervenções preventivas com aprendizes e professores; Orientar pais no
acompanhamento acadêmico dos filhos; Participar da elaboração de projetos de estudos coletivos, a fim de ampliar o campo de
conhecimento dos professores e coordenadores; Participar de estudos de casos, quando necessário; Orientar aprendizes/famílias
sobre a legislação que ampara as pessoas com deficiência intelectual e múltipla; Avaliar, junto ao projeto político-pedagógico, como
a escola conduz o processo ensino-aprendizagem, como garante o sucesso de seus alunos e como a família exerce o seu papel de
parceira nesse processo; Interagir com a família das crianças que apresentam dificuldades na aprendizagem, realizando visitas,
aplicando entrevistas ou outros instrumentos necessários para tomar conhecimento de informações da sua vida orgânica, cognitiva,
emocional e social;  e Exercer as atribuições pertinentes a regulamentação legal e das atribuições definidas pelos conselhos de
classes ou entidades de cada especialidade integrante do Cargo de Analista em Gestão Pública e Programas Governamentais:
Ciências Sociais e Humanas.

CARGO 407: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração,
Tecnólogo em Gestão  de RH ou Tecnólogo em Gestão Pública,  fornecido  por  instituição de ensino  superior  reconhecida  pelo
Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se houver.

Atribuições:  Planejar,  organizar  e  executar  atividades  administrativas  da  Administração  Pública  Municipal;  Elaborar  normas e
procedimentos administrativos; Realizar levantamentos e pesquisas; Elaborar relatórios gerenciais; - Desenvolver estudos que visem
a criação e aperfeiçoamento de processos de trabalho; Atender solicitações judiciais, ouvidorias, auditorias, órgãos governamentais
e outras entidades, providenciando o levantamento de informações junto aos arquivos e bancos de dados para posterior remessa
dos documentos; Analisar as informações sobre programas, contratos, convênios e acompanhar o seu desenvolvimento, atuando na
gestão dos mesmos quando designado; Dar suporte técnico, administrativo, contábil e financeiro às unidades e empregados, de
acordo com as respectivas áreas de atuação; Acompanhar as alterações na legislação em sua área de atuação, verificando as
implicações e encaminhamentos;  Realizar estudos sobre a estrutura de cargos e salários; Analisar movimentações de pessoal;
Analisar reivindicações sindicais e trabalhistas; Realizar levantamentos, simulações de custos e estudos para novas propostas de
desenho  do  Plano  de  Saúde  — Autogestão,  Instituto  de  Previdência  (IPRESF),  vale  transporte  e  alimentação;  participar  das
negociações com a rede credenciada no reajuste de tabelas de preços praticadas; Atuar na elaboração e controle da Folha de
Pagamento dos empregados e estagiários e seus reflexos trabalhistas e previdenciários, rotinas trabalhistas; Desenvolver outras
atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das funções do cargo.

CARGO 408: ANALISTA JURÍDICO

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  contratos,  convênios  e  parcerias  que sejam do interesse  do Município;  Elaborar
propostas de instrumentos legais, relacionados com a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações, programas e
projetos do Município; Elaborar instrumentos regulatórios adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para a execução
das  políticas  públicas  de  desenvolvimento  humano  e  cultural,  esportivo,  lazer  e  turismo  de  interesse  do  Município;  Elaborar
documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados e informações e formulando recomendações acerca das políticas
públicas e planos de trabalho no âmbito de sua área de atuação; Representar, quando designado, a secretaria municipal ou órgão
municipal  na  qual  está  lotado,  em conselhos,  comissões,  reuniões  com as  demais  secretarias  municipais,  outros  Municípios,
Governo do Estado, União e em outros eventos;  Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e
gerenciamento públicos; Executar atividades relacionadas com sua área de formação em relação a atendimento ao público, recursos
humanos, promoção social e cidadania, saúde, serviços administrativos, compras, licitação, materiais e patrimoniais, infraestrutura,
controle interno, orçamento e finanças, jurídico, comunicação e informação da Administração Municipal; Implementar e avaliar os
programas,  planos,  ações e projetos  na  área  de Recursos  Humanos o  que se refere  à  gestão  de  carreiras,  desenvolvimento
profissional,  capacitação,  avaliação  de  desempenho,  de  competências,  gestão  por  resultados,  entre  outros,  com  base  em



diagnósticos,  de acordo com as prioridades e sua viabilidade econômico-financeira;  Acompanhar  e avaliar  esforços,  pessoas e
recursos para o desenvolvimento e execução de planos, ações e projetos, buscando garantir o atendimento das prioridades, prazos,
padrões de qualidade e eficácia das políticas implementadas; Prestar atendimento ao público, de acordo com as especificidades de
sua área de atuação; Multiplicar as informações necessárias através da elaboração de manuais, relatórios, cursos e outras formas
de difusão de conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento e capacitação profissional do conjunto de servidores do Município;
Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e  informações para revisão dos  planos de trabalho,
termos  de  referência  e  projetos  básicos;  Interagir  com os  profissionais  das  demais  áreas,  visando  ampliar  a  abrangência,  a
intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de esforços e
ampliando a eficácia dos resultados; Elaborar, coordenar, acompanhar, analisar e avaliar projetos, dados e demonstrativos; Conferir,
imprimir, transmitir e arquivar trabalhos escritos, inclusive por meio de processos informatizados; Revisar atos antes de submetê-los
à apreciação das  autoridades superiores;  Certificar  atos;  Elaborar  cálculos;  Organizar  e  manter  atualizada coletânea de leis  e
decretos, bem como o repositório da jurisprudência judiciária e administrativa, especialmente as ligadas ao órgão; Fornecer dados
estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; Realizar estudos e pesquisas de normas de contabilidade pública; Examinar
processo de prestação de contas; Exercer o controle interno da legalidade dos atos da Administração; Examinar e emitir pareceres
em processos administrativos; Participar de comissões, sindicâncias administrativas e inquéritos, observando os requisitos legais, e
efetuando a apuração de fatos; Executar outras atribuições de mesma natureza e grau de complexidade, bem como as demais
atribuições previstas em lei e em regulamento.

CARGO 409: ARQUITETO

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Arquitetura,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos:  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse do Município;
Elaborar propostas de instrumentos legais, relacionados com a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações,
programas  e  projetos  do  Município;  Interagir  com  os  profissionais  das  demais  áreas,  visando  ampliar  a  abrangência,  a
intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de esforços e
ampliando a eficácia dos resultados; Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para
a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social, cultura, esporte, lazer e turismo do interesse do Município;
Elaborar documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados e informações e formulando recomendações acerca das
políticas públicas e planos de trabalho no âmbito de sua área de atuação; Representar, quando designado, a secretaria municipal na
qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais, outros Municípios, Governo do Estado,
União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de tecnologia; Fornecer laudos técnicos e
pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Desempenhar outras atribuições de acordo com sua
unidade e natureza de trabalho, conforme determinação superior e de acordo com sua área de formação; Fornecer laudos técnicos e
pareceres  no  assessoramento  ao  planejamento  e  gerenciamento  públicos;  Analisar  propostas  arquitetônicas,  observando  tipo,
dimensões,  estilo de edificação,  bem como custos estimados e materiais  a  serem empregados,  duração e outros detalhes do
empreendimento, para determinar as características essenciais à elaboração do projeto; Planejar as plantas e edificações do projeto,
aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e específicos, para integrar elementos estruturais, estéticos e funcionais dentro do
espaço físico determinado; Elaborar layout, plantas, projetos, desenhos, cálculos maquetes das construções. Elaborar o projeto final,
obedecendo a normas, regulamentos de construção vigentes e estilos arquitetônicos do local para os trabalhos de construção ou
reforma de conjuntos urbanos, edificações, parques, jardins, áreas de lazer e outras obras; Elaborar, executar e dirigir projetos de
urbanização, planejando, orientando e controlando a construção de áreas urbanas, parques de recreação e centros cívicos, para
possibilitar a criação e o desenvolvimento ordenado de zonas industriais, urbanas e rurais no Município; Preparar esboços de mapas
urbanos, indicando a distribuição das zonas industriais, comerciais e residenciais e das instalações de recreação, educação e outros
serviços comunitários, para permitir a visualização da ordenação atual e futura do Município; Elaborar, executar e dirigir projetos
paisagísticos, analisando as condições e disposições dos terrenos destinados a parques e outras zonas de lazer, zonas comerciais,
industriais e residenciais,  edifícios públicos e outros,  para garantir a ordenação estética e funcional da paisagem do Município;
Estudar as condições do local a ser implantado um projeto paisagístico, analisando o solo, as condições climáticas, vegetação,
configuração de rochas, drenagem e localização das edificações, para indicar os tipos de vegetação mais adequados ao mesmo
conforme  a  vocação  ambiental  do  Município;  Preparar  previsões  detalhadas  das  necessidades  da  execução  dos  projetos,
especificando e calculando material,  mão de obra,  custo,  tempo de duração e outros elementos,  para estabelecer os recursos
indispensáveis à implantação do mesmo; Orientar e fiscalizar a execução de projetos arquitetônicos; Acompanhar a execução de



obras e serviços. Elaborar laudos técnicos de edificações; Participar da fiscalização das posturas urbanísticas; Analisar projetos de
obras particulares,,  de loteamentos,  desmembramento e remembramento de terrenos; Elaborar  e  acompanhar  a aplicação dos
instrumentos urbanísticos, como plano diretor, legislação de uso do solo, zoneamento urbano e aplicação do estatuto da cidade,
zelando pela sua aplicabilidade e exequibilidade, conforme as diretrizes estabelecidas; Elaborar diagnósticos quanto às condições do
solo e subsolo, disposição dos terrenos na área, etc., tendo em vista a garantia da ordenação estética e funcional da paisagem no
planejamento das obras; Coordenar e gerenciar processos relacionados à análise e licenciamento urbanísticos, incluindo atividades
econômicas,  uso  do  solo,  construção civil  e  regularização fundiária;  Participar  de  grupos  multidisciplinares  para  discussão de
questões relacionadas à gestão urbana, entre as quais a criação de unidades de conservação, áreas de interesse social, programas
habitacionais, programas de defesa civil, projetos de expansão da rede de infraestrutura urbana, criação de sistemas de informação
e cadastros; Realizar estudo , projeto, direção fiscalização e construção de obras que tenham caráter essencialmente artístico e
monumental; Organizar e manter base de dados de interesse urbanístico, incluindo cadastros técnicos, contendo informações sobre
imóveis, loteamentos, logradouros, estabelecimentos licenciados, obras públicas, equipamentos urbanos e rede de infraestrutura;
Analisar processos de licenciamento de estabelecimentos e atividades, em conformidade com as posturas municipais e legislação de
uso do solo, integrando, sempre que possível, as normas ambientais, tributárias e sanitárias; Colaborar com a definição de rotinas e
procedimentos  administrativos  decorrentes  da  aplicação  das  normas  urbanísticas,  montagem  de  cadastros  e  sistemas  de
informação,  exercício  da  fiscalização  e  execução  de  políticas  públicas  correlatas;  Elaborar  mapas  temáticos  relacionados  ao
planejamento e gestão urbanos, incluindo mapas de zoneamento urbanístico, uso do solo, evolução do parcelamento, equipamentos
urbanos, redes de infraestrutura, sistema viário, patrimônio público, áreas de risco e de interesse ambiental, social, econômico e
turístico; Elaborar estudos preliminares, anteprojetos, projeto arquitetônico, paisagístico, urbanístico e de execução das intervenções
espaciais  públicas,  segundo  sua  imaginação  e  conhecimento  técnico,  observando  normas  edilícias  e  construtivas,  estética,
estabilidade,  salubridade,  conforto  ambiental  e  energético,  técnica  construtiva  e  materiais  a  serem  empregados;  Elaborar
cronograma físico-financeiro das intervenções espaciais propostas, zelando pela exequibilidade e viabilidade de execução; Vistoriar
e inspecionar,  para fins de processos administrativos de concessão de habite-se, renovação de licença para construir  e outros
correlatos,  ou  para  verificação  das  condições  de  segurança  e  estabilidade  das  construções,  conforme  as  técnicas  e  normas
construtivas adequadas; Exercer o poder de polícia urbanística nas situações em que se verifique o descumprimento das normas de
licenciamento  de  atividades  e construção ou  das exigências  processuais,  notificando,  lavrando auto  de infração e  definindo  a
penalidade cabível, para os casos em que o nível de complexidade o exigir; Integrar equipes de trabalho e comissões para discussão
de obras públicas ou de interesse público, mantendo coerência com a política urbana adotada e a legislação urbanística e edilícia
vigentes; Avaliar e diagnosticar as condições do local a sofrer a intervenção, através de levantamentos de campo, elaboração de
relatórios,  registros iconográficos em fotográficos e outros que se fizerem necessários ao perfeito entendimento do local  e seu
entorno; Desenvolver e acompanhar trabalhos relacionados à preservação do patrimônio histórico-cultural do Município, projetando
modificações e reparações arquitetônicas em edifícios, monumentos e outras obras. Integrar equipes de trabalho e comissões para
discussão  de  preservação  e  tombamentos  de  patrimônio  de  interesse  histórico,  cultural  e  paisagístico;  Orientar  e  treinar  os
servidores  que  o  auxiliam  na  execução  de  tarefas  típicas  do  cargo;  Desempenhar  outras  atribuições  compatíveis  com  sua
especialização profissional.

CARGO 410: ASSISTENTE SOCIAL

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Serviço Social, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se
houver.

Atribuições:  Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  os  programas,  projetos  e  atividades,
realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania destinados a famílias, crianças, adolescentes, idosos,
pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais segmentos socialmente vulneráveis; Realizar laudos periciais ou
parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos nas áreas de vulnerabilidade
social e econômica; Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação,
elaboração,  planejamento,  organização,  controle,  gestão  e  execução  de  políticas  públicas,  programas,  projetos  e  ações
governamentais nas áreas de recursos humanos; políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais,
orçamento, planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento e de educação continuada , realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia  dos  resultados;  Aplicar  instrumentos regulatórios adotados pelo município,  estado e/ou união,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,



outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia;  Fornecer  laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos;  Participar  do
planejamento e gestão das políticas sociais; Coordenar a execução de programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela
Municipalidade; Elaborar campanhas de prevenção e educação na área de políticas sociais, em articulação com as áreas de saúde,
educação,  habitação,  saneamento  básico,  meio  ambiente,  trabalho  e  renda;  Elaborar  e  executar  projetos  comunitários  para
atendimento  de  demandas  específicas  de  idosos,  mulheres,  pessoas  com  necessidades  educativas  especiais  e  associações
comunitárias entre outros segmentos; Compor e participar de equipes multidisciplinares para a elaboração, coordenação e execução
de programas, projetos e serviços nas áreas da saúde, educação, assistência social, habitação, saneamento básico, meio ambiente,
trabalho e renda entre outros; Participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas educativas no campo da saúde
pública, higiene, saneamento, educação e assistência social; Coordenar e realizar levantamento de dados para identificar e conhecer
os  indicadores  sociais,  promovendo  o  diagnóstico  social  do  Município;  Desenvolver  ações  educativas  e  sócio-educativas  nas
unidades de saúde, unidades de educação e unidades de assistência social, visando a busca de solução de problemas identificados
pelo diagnóstico social; Realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios, benefícios e laudos
técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às necessidades sociais; Organizar e manter atualizadas as referências sobre as
características socioeconômicas dos usuários nas unidades de assistência social da Prefeitura; Promover o atendimento ao usuário
da  assistência  social  em  Rede  de  Proteção  e  Inclusão  Social,  com  vistas  ao  atendimento  integral;  Acompanhar,  orientar  e
encaminhar o servidor com problemas de saúde, desde o início do processo de tratamento e afastamento do trabalho, bem como o
seu retorno,  fazendo visitas domiciliares se necessário;  Incentivar  a  comunidade a participar  das atividades,  dos programas e
projetos  desenvolvidos  pela  Prefeitura;  Coordenar,  executar  ou  supervisionar  a  realização  de  programas  e  serviços  sócio
assistenciais, com atividades de caráter educativo e/ou recreativo para Proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e
familiar  dos  usuários  das  políticas  públicas;  Colaborar  no  tratamento  de  doenças  orgânicas  e  psicossomáticas,  auxiliando  no
tratamento em equipe interdisciplinar buscando proporcionar melhor qualidade de vida do paciente; Orientar os usuários da rede
municipal  serviços públicos,  inclusive aqueles com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional  e social  por
diminuição da capacidade de trabalho, sobre suas relações empregatícias; Estudar e propor soluções para a melhoria de condições
materiais, ambientais e sociais do trabalho; Apoiar a área de Defesa Civil da Prefeitura no planejamento das ações em situações de
calamidade e emergência; Prestar orientação social, realizar visitas, identificar recursos e meios de acesso para atendimento ou
defesa de direitos junto a indivíduos, grupos e segmentos populacionais; Emitir laudos técnicos quanto à vulnerabilidade da família
para o recebimento de programas do Município na área de habilitação e regulamentação fundiária; Elaborar, coordenar e executar
programas e projetos de reabilitação comunitária para pessoas com deficiência; Divulgar as políticas sociais e de saúde utilizando os
meios de comunicação, participando de eventos e elaborando material educativo; Formular projetos para captação de recursos;
Articular-se com outras unidades da Prefeitura, com entidades governamentais e não governamentais, com universidades e outras
instituições,  a  fim  de  desenvolver  formação  de  parcerias  para  o  desenvolvimento  de  ações  voltadas  para  a  comunidade;
Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais
Secretarias  Municipais  e  em  outros  eventos;  Participar  de  programas  de  formação  continuada  na  sua  área  de  atuação;  e
Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 411: AUDITOR INTERNO

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer um dos cursos de graduação de nível superior
em: Administração de Empresas ou Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Atribuições:  Examinar  a  legalidade  e  avaliar  os  resultados  quanto  à  legalidade,  legitimidade,  economicidade,  razoabilidade,
aplicação das subvenções e renúncias de receitas, a orientação e expedição de atos normativos concernentes ã ação do Sistema de
Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria; Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no plano plurianual e
nos  programas  de  governo  e  os  orçamentos  do  Município.  Propor  a  edição  de  normas,  sistematização  e  padronização  dos
procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão; Realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios sobre a gestão dos
administradores públicos; Realizar controle interno e auditorias nos sistemas administrativo, financeiro, tributário, de pessoal, de
material, de patrimônio, de custos, de arrecadação e outros pertinentes, assegurando a confiabilidade dos mesmos e atestando a
eficácia e eficiência das gestões; Realizar controle interno no âmbito da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de
Fundão;  Verificar  a  legalidade  e  a  exatidão  dos  pagamentos  da  remuneração,  dos  subsídios,  dos  proventos,  pensões  e  dos
descontos relativos aos servidores da Administração Direta e Indireta, bem como a suficiência dos dados relativos a atos de pessoal;
Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, inclusive os decorrentes de denúncias,  praticados por agentes
públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais e dos recebidos das esferas estadual e federal e, quando for o
caso, recomendar às autoridades competentes as providências cabíveis; Realizar auditorias ordinárias e especiais nos Órgãos e
Entidades da Administração Direta e Indireta do Município e nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo Relatório de
Auditoria; Avaliar e fiscalizar, sob o aspecto da legalidade, a aplicação dos recursos repassados pelo Estado e pela União. Avaliar o’
controle interno dos Órgãos e das Entidades auditadas; Realizar os trabalhos de auditoria decorrentes de acordos, convênios,
contratos, fundos municipais próprios ou oriundos de repasses das esferas estadual e federal; Verificar o controle e utilização dos
bens e valores sob uso e guarda de qualquer  pessoa física ou entidade que utilize,  arrecade, guarde, gerencie ou administre
qualquer  conta do patrimônio público municipal  ou pelas quais  responda ou,  ainda,  que em seu nome assuma obrigações de
natureza pecuniário; Avaliar os resultados alcançados pelos administradores, em face da finalidade e dos objetivos dos órgãos ou
entidades que dirigem, sem prejuízo de outros controles a que porventura estejam submetidos; Fiscalizar o processo de arrecadação
de receitas tributárias e não-tributárias bem como a regularidade na realização da despesa pública; Emitir Relatório e Certificado de
Auditoria nas Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive nas determinadas
pelo  Tribunal  de  Contas;  Fiscalizar  a  guarda  e  a  aplicação  dos  recursos  extra-orçamentários;  Recomendar  a  inscrição  em
responsabilidade nos casos em que constatado, em Relatório de Auditoria, que determinado ato tenha dado causa a prejuízo ou
lesão ao erário; Realizar auditorias nos contratos de financiamentos em que os Órgãos ou Entidades da Administração Direta ou
Indireta  sejam  partes,  como  concedentes  ou  beneficiários,  inclusive  as  exigidas  pelas  instituições  financiadoras;  Executar  a
programação de auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, de atos de pessoal, de gestão ? de sistemas



informatizados de iniciativa da Diretoria de Auditoria Geral ou das auditorias determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado, na
Administração Direta e Indireta. Realizar auditoria e fiscalizar obras executadas pelo Município e as que resultem de convênio com
outro ente da federação.  Realizar  auditoria  e fiscalizar  serviços,  procedimentos e aquisições referentes aos diversos órgãos e
entidades do Município; Desenvolver auditoria, realizar fiscalizações e sugerir a edição de normas segundo cada área de atuação
constante da Habilitação Profissional; Avaliar a eficiência, a eficácia e a economicidade dos equipamentos, serviços e das obras
executadas; Manifestar-se previamente acerca de projetos ou atividades a serem desenvolvidos pelo Município, dando imediato e
direto conhecimento ao Ordenador da Despesa e ao Tribunal de Contas se a alternativa não for a mais econômica; Realizar perícias
judiciais e extrajudiciais; Propor a edição de normas ou a alteração de procedimentos que visem á melhoria dos serviços e controles,
tornando-os mais eficazes por meio da eliminação de retrabalhos e de outras tarefas que não contribuem para a segurança das
informações;  Examinar  denúncias  de  ilícito  administrativo  praticado  na  Administração  e  sugerir  o  procedimento  administrativo
disciplinar  a  ser  instaurado;  Emitir  parecer  sobre  procedimento  administrativo  disciplinar  concluído,  quando  solicitado  por  seu
superior.

CARGO 412: BIBLIOTECÁRIO

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Biblioteconomia,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente, se houver.

Atribuições:  Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  os  programas,  projetos  e  atividades,
realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania destinados a famílias, crianças, adolescentes, idosos,
pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais segmentos socialmente vulneráveis; Realizar laudos periciais ou
parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos nas áreas de vulnerabilidade
social e econômica; Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação,
elaboração,  planejamento,  organização,  controle,  gestão  e  execução  de  políticas  públicas,  programas,  projetos  e  ações
governamentais nas áreas de recursos humanos; políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais,
orçamento, planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia;  Fornecer  laudos  técnicos  e  pareceres  no  assessoramento  ao  planejamento  e  gerenciamento  públicos;  Planejar,
coordenar e executar a seleção, registro,  catalogação e classificação de livros e publicações 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, periódicos, capítulos de livros informações de especial interesse para o Município, indexando-
os  de  acordo  com assunto,  para  consulta  ou  divulgação  aos  interessados;  Gerenciar  unidades  como bibliotecas,  centros  de
documentação,  centros de informação e correlatos,  além de redes e sistemas de informação;  Organizar fichários,  catálogos e
índices, utilizando fichas apropriadas ou processo informatizados, coordenando sua etiquetação e organização em estantes, para
possibilitar o armazenamento, a busca e a recuperação de informações; Estabelecer, mediante consulta aos órgãos de ensino e à
própria  comunidade,  critérios  de  aquisição  e  permuta  de  obras  literárias,  tendo  em  vista  sua  utilização  pelos  alunos  dos
estabelecimentos de ensino do Município; Promover campanhas de obtenção gratuita de obras para a Biblioteca Organizar e manter
atualizados os registros e os controles de consultas e consulentes;  Atender às solicitações dos leitores e demais interessados,
indicando  bibliografia  e  orientando-os  em  suas  pesquisas,  de  forma  presencial  ou  à  distância;  Prestar  informações  para  o
desenvolvimento  e  manutenção de programas de  computador  para  sistemas de  informação;  Planejar,  coordenar  e executar  a
seleção, registro, catalogação e classificação de livros e publicações diversas do acervo da Biblioteca, utilizando regras e sistemas
específicos para armazenar e recuperar informações e colocá-las à disposição dos usuários; Providenciar a aquisição e manutenção
de livros,  revistas  e  demais  materiais  bibliográficos;  Elaborar  relatórios  mensais,  anuais  e  outros  levantamentos  dos  serviços;
Executados pela Biblioteca;   Controlar a devolução de livros,  revistas,  folhetos e outras publicações nos prazos estabelecidos;
Organizar o serviço de intercâmbio, filiando-se a órgãos, centros de documentação e a outras Bibliotecas, para tornar possível a
troca  de  informações  e  material  bibliográfico;  Planejar  a  adoção  de  novas  tecnologias  de  recuperação  e  armazenamento  de
informações; Auxiliar no descarte de documentos; Inventariar o acervo; Disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e
geração do conhecimento; Desenvolver estudos e pesquisas; Elaborar e executar programas de incentivo ao hábito da leitura junto à
população e aos alunos da rede municipal de ensino; Realizar contatos com lideranças e instituições da comunidade bem como



auxiliar na elaboração de programas culturais; Fazer contatos com profissionais para atividades de incentivo à leitura bem como
auxiliar nas atividades de leitura, escrita e oralidade; Fiscalizar a aplicação de legislação de direitos autorais é a reprodução e
divulgação de imagens; Disponibilizar informação em qualquer suporte;Realizar difusão cultural; Desempenhar outras atribuições
compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 413: CONTADOR

Requisitos Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de conclusão de graduação de  nível  superior  em Ciências Contábeis,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente, se houver.

Atribuições:  Planejar o sistema de registro e operações, atendendo ás necessidades administrativas e legais, para possibilitar
controle contábil e orçamentário; Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu
processamento, adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábil;   Analisar, conferir,  elaborar e
assinar  balanços  e  demonstrativos  de  contas  e  empenhos,  observando  sua  correta  classificação e  lançamento,  verificando  a
documentação pertinente, para atender a exigências legais e formais de controle; Controlar a execução orçamentária, analisando
documentas, elaborando relatórios e demonstrativos; Controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas,
cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros,  saldos em caixa e contas bancárias,  para apoiar  a administração dos
recursos financeiros da Prefeitura; Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios,
acordos  e  atos  que geram direitos  e  obrigações,  verificando a  propriedade  na  aplicação de  recursos  repassados,  analisando
cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; Analisar aspectos
financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos municipais, verificando a correta aplicação dos recursos repassados,
dando  orientação  aos  executores,  a  fim  de  assegurar  o  cumprimento  da  legislação  aplicável;  Analisar  os  atos  de  natureza
orçamentária,  financeira,  contábil  e  patrimonial,  verificando sua correção,  para  determinar  ou  realizar  auditorias e  medidas  de
aperfeiçoamento de controle interno; Planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de rotina ou especiais,
bem como orientar a organização de processos de tomadas de contas, emitindo certificado de auditoria, com a finalidade de atender
a  exigências  legais;   Analisar  e  emitir  parecer  sobre  a  prestação  de  contas  relativas  a  convênios  de  recursos  repassados  a
organizações atuantes nas áreas de assistência social, educação e saúde; Auxiliar na sistematização e/ou realização das prestações
de contas relativas aos recursos recebidos/captados; Proceder estudos e pesquisas visando ao aperfeiçoamento do serviço;  e
Executar outras atribuições definidas pelo seu Conselho de Classe.

CARGO 414: ENFERMEIRO

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente.

Atribuições: Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde e no atendimento
das  necessidades  dos  pacientes  e  doentes;  Coletar  e  analisar  dados  sócios-sanitários  da  comunidade  a  ser  atendida  pelos
programas específicos de saúde; Elaborar, juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas dos serviços, para
organizar programas em bases científicas: Estabelecer programas para atender as necessidades de saúde da comunidade, dentro
dos  recursos  disponíveis;  Planejar,  organizar  e  dirigir  os  serviços  de  enfermagem  de  saúde  pública,  atuando  técnica  e
administrativamente, para manter um padrão elevado de assistências de enfermagem; Planejar, coordenar, orientar, monitorar e
avaliar, executar ou fazer executar sob sua supervisão as ações de sua responsabilidade: controle e avaliação das ações e dos
serviços  assistenciais;  Realizar  estudos  de  necessidade  assistenciais,  monitoramento  e  avaliação  do  sistema  de  referência  e
contrarreferência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; Realizar supervisão assistencial na rede prestadora de
serviços;  Participar  no  desenvolvimento  de  tecnologia  apropriada  à  assistência  de saúde (protocolos  técnicos e operacionais);
Monitorar a execução das programações assistenciais pactuadas intergestores e a produção e processamento das informações
assistenciais; Realizar a gestão local do cadastro de estabelecimentos de saúde, de profissionais e usuários; Credenciamento da
rede de prestadores de alta complexidade; Realizar a gestão dos bancos de dados da assistência SIA e SIH; Monitorar os planos
operativos da rede de saúde contratualizada e própria; Monitorar o sistema de agendamento de tecnologias assistenciais; Realizar a
gestão das filas de espera; realizar atividades regulatórias inerentes ao seu âmbito profissional: Participar de equipes/comissões que
visem viabilizar o acesso da população às tecnologias assistenciais, tratamentos fora do domicilio e agendamento de consultas e
exames especializados; Identificar e adotar providências para a contratação de recursos assistenciais indisponíveis ou insuficientes;
Participar do processo de implantação/implementação das redes de atenção à saúde de urgência e emergência e eletivas; regular o
uso do  transporte  sanitário  e  das  rotas  geoprocessadas  em seu território;  Atuar  em conjunto  com a vigilância  epidemiológica
acionado-a em situações que mereçam sua intervenção; Disponibilizar a melhor opção terapêutica em observância a regionalização
e as metas pactuadas sempre que possível; Propor revisões nos protocolos de regulação em função de novas evidências científicas;
Exercer  o  papel  de  autoridade sanitária;  atuar  sempre  em observância  à  classificação de  risco;  Realizar  auditoria  analítica  e
operacional para verificar a regularidade dos procedimentos técnico-científicos praticados por pessoas físicas e jurídicas no âmbito
do Sistema Único de Saúde do Estado,  observadas as normas específicas;  Emitir  relatórios conclusivos recomendando ações
corretivas  e  preventivas;  Recomendar  a  adoção  de  medidas  de  controle  das  ações  de  saúde,  necessárias  para  interferir;
Positivamente na saúde da população e de forma humanizada;  Executar atividades de verificação de conformidades de planos,
programas, projetos, processos e ações de saúde, de acordo com a legislação e as normas vigentes,, junto a todos os órgãos que
compõe o Sistema Estadual de Saúde; Verificar a adequação, a resolubilidade e a qualidade das ações, procedimentos e serviços de
saúde disponibilizados à população; promover a interação e a integração das ações e Procedimentos de auditoria entre os três
níveis de gestão do SUS; Sistematizar produção documental e registro das atividades pertinentes a auditoria; promover, em sua área
de atuação, cooperação técnica com outros órgãos e entidades de controle interno e externo nas três esferas de gestão com vistas à
integração das ações desenvolvidas pelo Sistema Estadual de Auditoria,  em conformidade com a legislação vigente e normas
internas;  participar  na  elaboração  do  plano  de  regulação,  controle,  avaliação  e  auditoria  macrorregional  e  estadual;  Atuar



pedagogicamente prestando orientações aos gestores, gerentes e prestadores de serviços para manter/resgatar a regularidade dos
atos; Atuar de forma integrada com as áreas de regulação, controle, monitoramento, avaliação, ouvidoria e controle social; atuar nos
serviços de vigilância em saúde, acompanhando a evolução do processo saúde doença; Realizar e/ou orientar o levantamento do
perfil epidemiológico e sanitário do território sob sua responsabilidade; Recomendar a adoção de medidas de prevenção e controle
das doenças e agravos de forma integrada, necessárias para interferir positivamente na saúde da população; Monitorar e avaliar as
ações por meio de indicadores de saúde adotando providências quando se desviarem do esperado; realizar estudos, para avaliação
da  tendência  das  doenças  e  agravos;  Realizar  e/ou  acompanhar  os  inquéritos/investigações  relativos  às  doenças  e  agravos
inerentes às Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária; Participar na formulação da política e ações para a prevenção e controle das
doenças  transmissíveis  e  não  transmissíveis  em  geral  de  vigilância  epidemiológica,  educação  sanitária,  na  supervisão  ,  da
implantação/implementação das atividades técnicas e auxiliares da política; Participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada
à  promoção,  prevenção  e  assistência  das  doenças  transmissíveis  e  das  doenças  e  agravos  não  transmissíveis;  Estabelecer
mecanismos de integração intersetoríal entre as vigilâncias epidemiológica,  sanitária e ambiental;  conhecer,  aplicar e manter-se
atualizado’ em relação a legislação sanitária; realizar/viabilizar o processo de divulgação e comunicação em saúde; Assessorar os
municípios na estruturação dos componentes dos Sistemas Municipais de Saúde e de Auditoria; Realizar auditorias compartilhadas
com os demais componentes do Sistema Nacional dê Auditoria; Promover e coordenar a busca e transferência de novas tecnologias
que venham beneficiar as ações de vigilância em saúde, para o fortalecimento do processo de descentralização da gestão da saúde.

CARGO 415: ENFERMEIRO AUDITOR

Requisitos Mínimos: Ensino Superior Completo em Enfermagem

Atribuições: Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem; Aplicar a sistematização
da assistência de enfermagem aos pacientes e implementar a utilização dos protocolos de atendimento; Assegurar e participar da
prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes; Prestar assistência a população e
prescrever ações de enfermagem; Prestar assistência direta a pacientes graves e realizar procedimentos de maior complexidade;
Registrar observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem; Preparar o paciente para a
alta,  integrando-o,  se  necessário,  ao  programa de  internação domiciliar  ou  à  unidade básica  de  saúde;  Padronizar  normas e
procedimentos  de  enfermagem e  monitorar  o  processo de  trabalho;  Planejar  ações  de  enfermagem,  levantar  necessidades  e
problemas,  diagnosticar  situação,  estabelecer  prioridades  e  avaliar  resultados;  Implementar  ações  e  definir  estratégias  para
promoção da saúde, participar de trabalhos de equipes multidisciplinares e orientar equipe para controle de infecção; Participar,
conforme a política interna da Instituição,  de projetos,  cursos, comissões,  eventos,  convênios e programas federal,  estadual  e
municipal, afetos a localidade em que atua; Realizar consultoria e auditoria sobre matéria de enfermagem; Elaborar relatórios e
laudos técnicos em sua área de especialidade;  Participar de programa de treinamento,  quando convocado;  Trabalhar  segundo
normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o
exercício da função.

CARGO 416: ENFERMEIRO REGULADOR

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente.

Atribuições: Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde e no atendimento
das  necessidades  dos  pacientes  e  doentes;  Coletar  e  analisar  dados  sócios  sanitários  da  comunidade  a  ser  atendida  pelos
programas específicos de saúde; Elaborar, juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas dos serviços, para
organizar programas em bases científicas; Estabelecer programas para atender as necessidades de saúde da comunidade, dentro
dos  recursos  disponíveis;  Planejar,  organizar  e  dirigir  os  serviços  de  enfermagem  de  saúde  pública,  atuando  técnica  e
administrativamente, para manter um padrão elevado de assistências de enfermagem; Planejar, coordenar, orientar, monitorar e
avaliar, executar ou fazer executar sob sua supervisão as ações de sua responsabilidade: controle e avaliação das ações são dos
serviços  assistenciais;  Realizar  estudos  de  necessidade  assistenciais,  monitoramento  e  avaliação  do  sistema  de  referência  e
contrarreferência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; Realizar supervisão assistencial na rede prestadora de
serviços;  participar  no  desenvolvimento  de  tecnologia  apropriada  à  assistência  de  saúde (protocolos  técnicos  e  operacionais);
Monitorar a execução das programações assistenciais pactuadas intergestores e a produção e processamento das informações
assistenciais; Realizar a gestão local do cadastro de estabelecimentos de saúde, de profissionais e usuários; Credenciamento da
rede de prestadores de alta complexidade; Realizar a gestão dos bancos de dados da assistência SIA e SIH; monitorar os planos
operativos da rede de saúde contratualizada e própria; monitorar o sistema de agendamento de tecnologias assistenciais; Realizar a
gestão das filas de espera; realizar atividades regulatórias inerentes ao seu âmbito profissional; Participar de equipes/comissões que
visem viabilizar o acesso da população às tecnologias assistenciais, tratamentos fora do domicílio e agendamento de consultas e
exames especializados; Identificar e adotar providências para a contratação de recursos assistenciais indisponíveis ou insuficientes;
Participar do processo de implantação/implementação das redes de atenção à saúde de urgência e emergência e eletivas; Regular o
uso do  transporte  sanitário  e  das  rotas  geoprocessadas  em seu território;  atuar  em conjunto  com a vigilância  epidemiológica
acionado-a em situações que mereçam sua intervenção; Disponibilizar a melhor opção terapêutica em observância a regionalização
e as metas pactuadas sempre que possível; Propor revisões nos protocolos de regulação em função de novas evidências científicas;
Exercer  o  papel  de  autoridade sanitária;  atuar  sempre  em observância  à  classificação de  risco;  Realizar  auditoria  analítica  e
operacional para verificar a regularidade dos procedimentos técnico-científicos praticados por pessoas físicas e jurídicas no âmbito
do Sistema Único de Saúde do Estado,  observadas  as normas específicas;  emitir  relatórios  conclusivos recomendando ações
corretivas  e  preventivas;  Recomendar  a  adoção  de  medidas  de  controle  das  ações  de  saúde,  necessárias  para  interferir
positivamente na saúde dà população e de forma humanizada; Executar atividades de verificação de conformidades de planos,
programas, projetos, processos e ações de saúde, de acordo com a legislação e as normas vigentes, junto a todos os órgãos que



compõe o Sistema Estadual de Saúde; Verificar a adequação, a resolubilidade e a qualidade das ações, procedimentos e serviços de
saúde disponibilizados à população; promover a interação e a integração das ações e procedimentos de auditoria entre os três níveis
de gestão do SUS; Sistematizar produção documental e registro das atividades pertinentes a auditoria; Promover, em sua área de
atuação, cooperação técnica com outros órgãos e entidades de controle interno e externo nas três esferas de gestão com vistas à
integração das ações desenvolvidas pelo Sistema Estadual de Auditoria,  em conformidade com a legislação vigente e normas
internas;  Participar  na  elaboração  do  plano  de  regulação,  controle,  avaliação  e  auditoria  macrorregional  e  estadual;  atuar
pedagogicamente prestando orientações aos gestores, gerentes e prestadores de serviços para manter/resgatar a regularidade dos
atos; Atuar de forma integrada com as áreas de regulação, controle, monitoramento, avaliação, ouvidoria e controle social; Atuar nos
serviços de vigilância em saúde, acompanhando a evolução do processo saúde doença; Realizar e/ou orientar o levantamento do
perfil epidemiológico e sanitário do território sob sua responsabilidade; Recomendar a adoção de medidas de prevenção e controle
das doenças e agravos de forma integrada, necessárias para interferir positivamente na saúde da população; Monitorar e avaliar as
ações por meio de indicadores de saúde adotando providências quando se desviarem do esperado; Realizar estudos para avaliação
da  tendência  das  doenças  e  agravos;  Realizar  e/ou  acompanhar  os  inquéritos/investigações  relativos  às  doenças  e  agravos
inerentes às Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária; Participar na formulação da política e ações para a prevenção e controle das
doenças  transmissíveis  e  não  transmissíveis  em  geral  de  vigilância  epidemiológica,  educação  sanitária,  na  supervisão  da
implantação/implementação das atividades técnicas e auxiliares da política; Participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada
à  promoção,  prevenção  e  assistência  das  doenças  transmissíveis  e  das  doenças  e  agravos  não  transmissíveis;  Estabelecer
mecanismos de integração intersetorial entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental;  Conhecer, aplicar e manter-se
atualizado em relação a legislação sanitária; Realizar/viabilizar o processo de divulgação e comunicação em saúde; Assessorar os
Municípios na estruturação dos componentes dos Sistemas Municipais de Saúde e de Auditoria; Realizar auditorias compartilhadas
com os demais componentes do Sistema Nacional de Auditoria; promover e coordenar a busca e transferência de novas tecnologias
que venham beneficiar as ações de vigilância em saúde, para o fortalecimento do processo de descentralização da gestão da saúde;
Executar tarefas correlatas com as atribuições da Profissão.

CARGO 417: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia
Agronômica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de
classe competente, com Carteira Nacional de Habilitação.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  á  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia;  Fornecer  laudos  técnicos  e  pareceres  no  assessoramento  ao  planejamento  e  gerenciamento  públicos;  Planejar,
coordenar e acompanhar as atividades de apoio e defesa da produção agropecuária, irrigação e recursos naturais, analisando dados
e informações, para melhor avaliação das atividades desses setores; Elaborar métodos e técnicas de cultivo, de acordo com o tipo
de solo e clima, efetuando estudos, experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o
crescimento de plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras características dos cultivos agrícolas;
Realizar pesquisas sobre agricultura, horticultura, silvicultura, caprino cultura e outros, para elaborar novos métodos e/ou aperfeiçoar
os já existentes, visando à obtenção de melhor rendimento e qualidade dos produtos; Orientar os agricultores e outros trabalhadores
rurais sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola, fornecendo indicações sobre épocas e sistemas de plantio,  custo dos
cultivos,  variedades  a  empregar  e  outros  dados  pertinentes,  para  aumentar  a  produção  e  conseguir  variedades  novas  ou
melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo; Planejar, promover e coordenar as atividades relativas a produção,
aquisição, conservação, comercialização e distribuição de sementes e mudas; Prestar assistência técnica as hortas comunitárias,
orientando os horticultores sobre os trabalhos dessa cultura, para obter produtos de boa qualidade; Promover a exploração racional
da fruticultura, cultivando uma ou várias espécies frutíferas, visando aumentar a produtividade, melhorar a qualidade dos produtos e
minimizar os efeitos da intermediação; Levantar informações sobre a oferta de alimentos de origem animal, vegetal e pescado, para
avaliação do quadro alimentar da população rural  e orientar os programas de saúde; Realizar  levantamento de cadastro rural,



visando ao aproveitamento econômico das terras, a aplicação ao desenvolvimento do crédito agrícola; Organizar campanhas de
profilaxia e combate a doenças e pragas em vegetais; Levantar dados e informações agras econômicas de pequenos agricultores,
visando a elaboração de propostas e projetos;  Discutir com agricultores fórmulas que se ajuste a realidade do campo, no que
concerne ao tipo de titulação de sua propriedade; Analisar e fazer avaliações de projetos de exploração agropecuária, apresentados
por ocupantes de terras devolutas; Assessorar pessoas interessadas na produção de alimentos, orientando quanto à utilização de
técnicas adequadas a fim de viabilizar e garantir a produção e a manutenção do processo produtivo; Emitir laudos técnicos sobre a
derrubada e poda de árvores em vias públicas, praças, parques e jardins, dentre outros, a fim de garantir a preservação ambiental do
Município  e a segurança da população;  Vistoriar  e  emitir  parecer  sobre lavouras e hortas localizadas no Município  verificando
inclusive a adequação da utilização de agrotóxicos;   Atuar em área de aterro sanitário  e replantio;  Emitir  e assinar receituário
agronômico; Fiscalizar empresas controladoras de pragas urbanas; Prestar assistência técnica e de extensão rural considerando a
sustentabilidade e a inclusão social  dos agricultores familiares;  Identificar,  validar e transferir  tecnologias apropriadas a setores
diversificados da produção e transformação de produtos agropecuários; Inserir os produtos vocacionados do Município dentro da
sistemática de cadeias produtivas; Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 418: ENGENHEIRO CIVIL

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Engenharia Civil, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se
houver.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos,  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo de
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Elaborar projetos
de construção civil; Examinar e emitir pareceres em projetos, de interesse do Município de Fundão, elaborados por terceiros; Manter
contatos com técnicos de firmas empreiteiras, concessionárias ou prestadoras de serviços especializados, para orientação, pedidos
de informações ou esclarecimentos;  Realizar medições de serviços contratados e elaborar cálculos de reajustes de preço; Planejar,
orçar, contratar e executar obras e empreendimentos, de modo a coordenar a sua operação e a manutenção;  Controlar a qualidade
dos suprimentos e serviços comprados e executados;  Emitir  ARTS, planilhas de medições de obras;  Atestar  e  fiscalizar obras
realizadas pela Municipalidade; Emitir pareceres, laudos técnicos e relatórios das obras e processos de interesse público; Elaborar
normas e documentação técnica; Realizar investigações e levantamentos técnicos; Definir metodologia de execução e desenvolver
estudos ambientais;  Revisar  e  aprovar  projetos;  Especificar  equipamentos,  materiais  e  serviços;  Controlar  cronograma físico e
financeiro da obra; Fiscalizar obras, supervisionar segurança e aspectos ambientais da obra. Avaliar dados técnicos e operacionais;
Programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção. Controlar a qualidade da obra e dos materiais e serviços
utilizados;  Identificar  métodos  e  locais  para  instalação  de  instrumentos  de  controle  de  qualidade;  Elaborar  relatórios  e  laudos
técnicos em sua área de especialidade;  Trabalhar  segundo normas técnicas de segurança,  qualidade,  produtividade, higiene e
preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; e
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

CARGO 419: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Farmácia e
Bioquímica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de
classe competente, se houver.

Atribuições: Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos serviços de
saúde;  Cumprir  os  protocolos  clínicos  instituídos  pelo  Município;  Supervisionar,  orientar  e  realizar  exames  hematológicos,
imunológicos,  microbiológicos,  toxicológicos,  citopatológicos,  sorológicos,  baciloscópicos,  bioquímicos  e  outros,  empregando



materiais, aparelhos e reagentes apropriados; Interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico;
Verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, realizando calibrações, controle de qualidade e promovendo
a resolução de possíveis problemas apresentados por aparelhos automáticos existentes no laboratório, a fim de garantir seu perfeito
funcionamento e a qualidade dos resultados; Controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados
das análises; Supervisionar e avaliar o desempenho de sua equipe realizando a capacitação e esclarecimento dos funcionários;
Integrar-se à equipe de saúde nas ações referentes aos programas implantados no Município através da secretaria municipal de
saúde; Participar de auditorias e sindicâncias quando solicitado; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado
pela ANVISA; e Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 420: FISCAL DE RENDA

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração de
Empresas  ou Pública,  Ciências  Atuariais,  Ciências  Contábeis,  Ciências  Econômicas,  Direito  ou  Tecnólogo em Gestão  Pública,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Atribuições: Fiscalizar a arrecadação de tributos municipais junto a estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço e demais
entidades, bem como verificar a regularidade das escritas em livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica; Lavrar
autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos;
Elaborar  planos  de  fiscalização,  objetivando  a  racionalização  dos  trabalhos  nos  órgãos,  coligindo,  examinando  e  preparando
elementos  necessários  à  execução  da  fiscalização  externa;  Fornecer  elementos  para  o  aperfeiçoamento  dos  manuais  de
fiscalização,  identificando  rotinas  e  procedimentos;  Efetuar  perícias  contábil-fiscais  especializadas,  realizando  as  diligências
necessárias; Intimar contribuintes a apresentar, em prazo determinado, os livros e documentos não exibidos à fiscalização; Proceder
à fiscalização de tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão e a fraude no pagamento de impostos;
Dar parecer nos pedidos de isenção fiscal e recursos referentes aos valores tributados; Fornecer elementos para a avaliação da
produtividade de ação fiscal empreendida, bem como efetuar relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; Prestar, aos contribuintes,
esclarecimentos  fiscais  em  plantões  fiscais  ou  através  de  meios  de  comunicação  disponíveis.  Executar  outros  encargos
semelhantes,  pertinentes  à  categoria  funcional.  Classificar  orçamentariamente,  sob-rubricas  próprias,  as  receitas  arrecadadas,
inclusive as provenientes de operações de crédito,  ainda que não previstas no orçamento;  Manter contato com as instituições
bancárias incumbidas de recolher a receita do Município objetivando esclarecê-las quanto aos procedimentos adequados para o
preenchimento de formulários, fichas cadastrais e mapas; Analisar a receita tributária examinando relatórios e quadros, comparando
os dados de arrecadação e previsão para identificar anormalidades e distorções constatadas na arrecadação de tributos; Promover a
análise comparativa de cada item da receita e seu comportamento face às ocorrências circunstanciais e conjunturais da economia;
Realizar  estudos  e  projeções  do  comportamento  da  arrecadação  propondo  medidas  para  mantê-la  ao  nível  da  programação
governamental;  Efetuar  estudos  destinados  a avaliar  e  aperfeiçoar  a  metodologia  de  previsão,  análise e  avaliação da  receita;
Realizar estudos sobre a política de arrecadação de tributos; Colaborar na elaboração da programação do lançamento da receita
municipal;   Examinar  informações  relativas  a  tributos  municipais,  analisando  seus  elementos,  para  preparar  a  remessa  de
documentação dos setores de processamento e registro de lançamentos e de controle de pagamentos;  Participar de trabalhos
relativos  a  apuração,  processamento  de  dados  e  armazenamento  de  informações  econômico-fiscais,  instruindo  auxiliares  no
preenchimento de fichas cadastrais e mapas, para possibilitar a correção de erros e omissões e propor as soluções adequadas;
Examinar listagens, mapas e relatórios, visando a recuperação de créditos tributários constituídos; Elaborar e manter atualizado
catálogo informativo, orientando-se pela legislação tributária, para atender à demanda interna e externa de informações econômico-
fiscais;  Atender  a consultas sobre documentação fazendária;  Providenciar,  quando solicitado pelas autoridades competentes,  a
microfilmagem de documentos fiscais; Analisar os resultados das atividades de cobrança de débitos fiscais, visando a adoção de
medidas para o aperfeiçoamento; Orientar os contribuintes sobre assuntos de natureza econômico-fiscal, esclarecendo-os sobre a
legislação e atos pertinentes;  Participar de auditorias em unidades integrantes do Sistema de Arrecadação; Estudar processos
relativos à prescrição de débitos e pedidos de parcelamento, analisando-os e emitindo parecer;  Executar as atividades relativas ao
recolhimento da receita municipal; Executar outros encargos pertinentes à categoria funcional.

CARGO 421: FONOAUDIÓLOGO

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Fonoaudiologia, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se
houver.

Atribuições:  Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  os  programas,  projetos  e  atividades,
realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania destinados a famílias, crianças, adolescentes, idosos,
pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais segmentos socialmente vulneráveis; Realizar laudos periciais ou
parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos nas áreas de vulnerabilidade
social e econômica; Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação,
elaboração,  planejamento,  organização,  controle,  gestão  e  execução  de  políticas  públicas,  programas,  projetos  e  ações
governamentais nas áreas de recursos humanos; políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais,
orçamento, planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de



qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano social, cultura, esporte, lazer e turismo de interesse
do Município;  Elaborar documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados informações e formulando recomendações
acerca das políticas públicas e planos de trabalho no âmbito de sua área de atuação;  Representar, quando designado, a secretaria
municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais, outros Municípios, Governo
do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de tecnologia; Fornecer laudos
técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Identifica problemas ou deficiências ligadas à
comunicação de modo geral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção,
impostação  da  voz  e  outras.  Avaliar  as  deficiências  do  paciente  realizando  exames  fonéticos,  da  linguagem,  audiometria,
impedanciometria,  gravação e outras técnicas próprias,  para estabelecer o plano terapêutico ou de treinamento;  Encaminhar  o
paciente  ao  especialista,  orientando e  fornecendo-lhe  indicações  necessárias;  Emitir  parecer  quanto  ao  aperfeiçoamento  ou  à
praticabilidade de reabilitação, fonoaudiologia, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico; Programar desenvolver e
orientar o treinamento de voz, fala, linguagem,, expressão do pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e
outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e
organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o paciente; Opinar quanto ás possibilidades fonatórias e
auditivas do paciente, fazendo exames e empregando técnicas de avaliação específica, para possibilitar a seleção profissional ou
escolar;  Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de expressão e
audição;  Participar  e/ou  elaborar  projetos de pesquisa sobre assuntos  ligados à fonoaudiologia;  Fornecer  dados estatísticos e
apresentar relatório de suas atividades; Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência: e Executar outras
atividades compatíveis com o cargo.

CARGO 422: MÉDICO AUDITOR

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de conclusão de  curso de  graduação de  nível  superior  em Medicina,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no Conselho Regional de
Medicina (CRM).

Atribuições: Auditar e acompanhar a regularidade dos procedimentos técnico-científicos praticados por pessoas físicas e jurídicas
no âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, observadas as normas específicas; Verificar a adequação, qualidade das ações,
procedimentos e serviços de saúde disponibilizados à população, participando do monitoramento e avaliação da gestão do SUS;
Promover a interação e a integração das ações e procedimentos de auditoria entre os três níveis de gestão do SUS; Sistematizar
produção documental  e registro das atividades pertinentes a auditoria;  Emitir  relatórios conclusivos com a finalidade de instruir
processos de ressarcimento ao Fundo Estadual de Saúde de valores apurados nas ações de auditoria; Promover, em sua área de
atuação, cooperação técnica com órgãos e entidades com vistas à integração das ações desenvolvidas pelo Sistema de Auditoria,
nas três esferas de gestão e, com órgãos integrantes dos sistemas de controle interno e externo; Executar outros procedimentos ou
atividades inerentes a auditoria de projetos, programas, convênios entre outros, verificando a conformidade com a legislação vigente
e normas internas; e Executar tarefas pertinentes a sua atribuição.

CARGO 423: MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de conclusão de  curso de  graduação de  nível  superior  em Medicina,
especialização em Clínica Geral, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e
registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Atribuições:  Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação; Orientar à população quanto à prevenção da doença,
promoção e recuperação da saúde; Emitir laudos e pareceres em sua área de atuação; Efetuar exames médicos, fazer diagnósticos,
prescrever e ministrar tratamento; Providenciar ou realizat  tratamento especializado na sua área de atuação; Atender consultas
médicas em ambulatórios,  hospitais ou outros estabelecimentos públicos municipais;  Participar de equipes multidisciplinates no
atendimento à população; Executar exames médicos,  emitir  diagnósticos e prescrever medicamentos e tratamentos;  Solicitar  e
avaliar exames de laboratório, raios-X, ultra-som entre outros; Participar de campanhas preventivas; Exercer o trabalho em regime
de plantão na Unidade de Saúde do Município para onde for designado; Participar de Equipe de Pericial; Realizar exame pericial em
Servidor Público para concessão de licença médica; Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

CARGO 424: MÉDICO PEDIATRA

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de conclusão de  curso de  graduação de  nível  superior  em Medicina,
especialização em Pediatria, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro
no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Atribuições: Realizar exames médicos, prescrevendo fórmulas de diagnóstico e tratamento, com indicação da terapêutica; Executar
atividades relacionadas com etiologia, patologia, terapêutica, profilaxia e biologia em geral, tendo em vista a defesa e a proteção da
saúde individual, a defesa da saúde pública das coletividades; Elaborar programas assistenciais que englobem acompanhamento
pediátrico, controle sanitário, para evitar epidemias; Desempenhar outras atividades que, na forma da Lei, regulamentem a profissão
e se incluam dentro da esfera de sua competência.



CARGO 425: MÉDICO PLANTONISTA 12 HORAS

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de conclusão de  curso de  graduação de  nível  superior  em Medicina,
fornecido por instituição de ensino superior  reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no Conselho Regional de
Medicina (CRM).

Atribuições:  Realizar consultas e atendimentos médicos; Examina o paciente, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos
especiais para determinar diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a especialista, a
outra categoria profissional ou a outra instituição, dependendo da avaliação médica; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever  medicamentos  e  realizar  outras  formas de  tratamento  para  diversos  tipos  de  enfermidades,  aplicando recursos  da
medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais,
para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento
prescrito  e  a  evolução  das  doenças;  Prestar  atendimento  em  urgências  clínicas;  Encaminhar  pacientes  para  atendimento
especializado, quando for o  caso; Assessorar a  elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina
preventiva; Participar de programas de saúde, visando o controle, prevenção e recuperação de doenças e a promoção de saúde;
Participar  do  desenvolvimento  e  execução  de  planos  de  fiscalização  sanitária;  Proceder  às  perícias  médico-administrativas,
examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
• Quando na Área de Ginecologia/Obstetrícia:
Examina o paciente, auscultando, apalpando, fazendo toques ou utilizando instrumentos especiais para determinar diagnóstico, ou
se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a especialista, a outra categoria profissional ou a outra
instituição, dependendo da avaliação médica; Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando
tratamento clínico-cirúrgico,  para promover  ou recuperar  a saúde;  Realizar  exames específicos de colposcopia e colpocitologia
utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; Colher secreções
mamárias  ou  vaginais  para  encaminhá-las  a  exame  laboratorial;  Executar  biópsia  de  órgãos  ou  tecidos  suspeitos,  colhendo
fragmentos  dos  mesmos  para  realizar  exame anátomo-patológico  e  estabelecer  o  diagnóstico  e  a  conduta  terapêutica;  Fazer
cauterizações do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; Executar cirurgias
ginecológicas,  seguindo  as  técnicas  indicadas  a  cada caso,  para  corrigir  processos  orgânicos  e  extrair  órgãos  ou  formações
patológicas; Participar de equipe de saúde pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção do
câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam a área genital;

CARGO 426: MÉDICO PLANTONISTA 24 HORAS

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de conclusão de  curso de  graduação de  nível  superior  em Medicina,
fornecido por instituição de ensino superior  reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no Conselho Regional de
Medicina (CRM).

Atribuições:  Realizar consultas e atendimentos médicos; Examina o paciente, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos
especiais para determinar diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a especialista, a
outra categoria profissional ou a outra instituição, dependendo da avaliação médica; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever  medicamentos  e  realizar  outras  formas de  tratamento  para  diversos  tipos  de  enfermidades,  aplicando recursos  da
medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais,
para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento
prescrito  e  a  evolução  das  doenças;  Prestar  atendimento  em  urgências  clínicas;  Encaminhar  pacientes  para  atendimento
especializado, quando for o  caso; Assessorar a  elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina
preventiva; Participar de programas de saúde, visando o controle, prevenção e recuperação de doenças e a promoção de saúde;
Participar  do  desenvolvimento  e  execução  de  planos  de  fiscalização  sanitária;  Proceder  às  perícias  médico-administrativas,
examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
• Quando na Área de Ginecologia/Obstetrícia:
Examina o paciente, auscultando, apalpando, fazendo toques ou utilizando instrumentos especiais para determinar diagnóstico, ou
se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a especialista, a outra categoria profissional ou a outra
instituição, dependendo da avaliação médica; Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando
tratamento clínico-cirúrgico,  para promover  ou recuperar  a saúde;  Realizar  exames específicos de colposcopia e colpocitologia
utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; Colher secreções
mamárias  ou  vaginais  para  encaminhá-las  a  exame  laboratorial;  Executar  biópsia  de  órgãos  ou  tecidos  suspeitos,  colhendo
fragmentos  dos  mesmos  para  realizar  exame anátomo-patológico  e  estabelecer  o  diagnóstico  e  a  conduta  terapêutica;  Fazer
cauterizações do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; Executar cirurgias
ginecológicas,  seguindo  as  técnicas  indicadas  a  cada caso,  para  corrigir  processos  orgânicos  e  extrair  órgãos  ou  formações
patológicas; Participar de equipe de saúde pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção do
câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam a área genital;

CARGO 427: MÉDICO VETERINÁRIO

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Medicina Veterinária,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente, se houver.

Atribuições: Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública,
em âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes;  Proceder a
profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade
individual e coletiva desses animais e estabelecer a terapêutica adequada; Promover o controle sanitário da reprodução animal
destinada à indústria e à comercialização no Município, realizando exames clínicos, anatómopatológicos, laboratoriais ante e post-



mortem, para proteger a saúde individual e coletiva da população; Promover e supervisionar a fiscalização sanitária nos locais de
produção,  manipulação,  armazenamento  e  comercialização  dos  produtos  de  origem  animal,  bem  como  de  sua  qualidade,
determinando visita in loco, para fazer cumprir a legislação pertinente; Orientar empresas ou pequenos comerciantes quanto ao
preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e executando projetos para assegurar maior lucratividade e melhor
qualidade  dos  alimentos;  Proceder  ao  controle  das  zoonoses,  efetuando  levantamento  de  dados,  avaliação  epidemiológica  e
pesquisas, para possibilitar a profilaxia de doenças; Participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de
vetores, roedores e raiva animal; Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à veterinária, realizando estudos, experimentos,
estatística, avaliação de campo e laboratório, para possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico da ciência veterinária; Treinar os
servidores municipais envolvidos nas atividades relacionadas com fiscalização sanitária, bem como supervisionar a execução das
tarefas realizadas; Elaborar pareceres,  informes técnicos e relatórios,  realizando pesquisas,  entrevistas,  fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de qualificação e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com
unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar os Serviços de Sanidade animal;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. Coordenar e executar programas de defesa sanitária
animal; Participar de programas e projetos de saúde animal, executados por órgãos estaduais e federais. Desenvolver atividades de
pesquisa e extensão; Atuar nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos; Fomentar produção
animal;  Atuar nas áreas comercial  e agropecuária,  de biotecnologia e de preservação ambiental;  Elaborar laudos, pareceres e
atestados; Assessorar a elaboração de legislação pertinente.

CARGO 428: NUTRICIONISTA

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Nutrição, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se
houver.

Atribuições: Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  os  programas,  projetos  e  atividades,
realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania e destinados a famílias, crianças, adolescentes, idosos,
pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais segmentos socialmente vulneráveis; Realizar laudos periciais ou
parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos nas áreas de vulnerabilidade
social e econômica; Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação,
elaboração,  planejamento,  organização,  controle,  gestão  e  execução  de  políticas  públicas,  programas,  projetos  e  ações
governamentais nas áreas de recursos humanos; políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais,
orçamento, planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos hum?nos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  á  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  õ atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Planejar cardápios
de acordo  com as  necessidades  da  população-alvo;  Planejar,  coordenar  e  supervisionar  as  atividades  de  seleção,  compra  e
armazenamento de alimentos; Planejar, implementar, coordenar e supervisionar atividades de preparo e distribuição de alimentos em
cozinhas comunitárias; Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições/preparações culinárias;
Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição de refeições e/ou preparações
culinárias. Avaliar tecnicamente preparações culinárias; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de higienização
de ambientes, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; Estabelecer e implantar formas e métodos de controle
de qualidade de alimentos, de acordo com a legislação vigente; Coordenar, supervisionar e executar as atividades referentes a
informações nutricionais em todas as secretarias municipais de Fundão; (atender ao peti e a casa de passagem);  Apoiar a comissão
de licitação quanto às descrições específicas dos produtos; Executar outras atribuições afins.
·         Em escolas da rede municipal de Fundão e programas de inserção social:
Planejar, organizar; dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição; Programar, elaborar e avaliar os cardápios,



adequando-os as faixas etárias e perfil epidemiológico da população atendida, respeitando os hábitos alimentares; Planejar, orientar
e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade
dos produtos,  observadas  as boas  praticas  higiênicas  e sanitárias;  Identificar  crianças portadoras  de  patologias  e  deficiências
associadas à nutrição, para o atendimento nutricional adequado; Planejar e supervisionar a execução da adequação de instalações
físicas, equipamentos e utensílios, de acordo com as inovações tecnológicas;  Elaborar e implantar o manual de boas práticas,
avaliando e atualizando os procedimentos operacionais padronizados sempre que necessário; Desenvolver projetos de educação
alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência social, ecológica e ambiental; Coordenar o
desenvolvimento  de  receituários  e  respectivas  fichas  técnicas,  avaliando  periodicamente  às  preparações  culinárias;  Planejar,
implantar,  coordenar  e supervisionar,  as  atividades  de pré-preparo,  preparo,  distribuição  e  transporte  de refeições/preparações
culinárias; Colaborar e/ou participar das ações relativas ao diagnóstico, avaliação e monitoramento nutricional do escolar; Efetuar
controle periódico dos trabalhos executados; Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; Coordenar,
supervisionar e executar programas de educação permanente em alimentação e nutrição para a comunidade escolar; Participar em
equipes multidisciplinares destinadas a planejar,  implementar, controlar e executar cursos, pesquisas e eventos voltados para a
promoção da saúde; Articular-se com a direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades
lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutrição; Participar da definição do perfil,  do dimensionamento,  do recrutamento,  da
seleção e capacitação dos colaboradores da UAN (unidade de alimentação e nutrição), observando a legislação sanitária vigente;
Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições e/ou preparação culinárias; Planejar, implantar,
coordenar  e  supervisionar  as atividades  de  higienização de  ambientes,  veículos de  transportes  de alimentos,  equipamentos  e
utensílios; Apoiar a comissão de licitação quanto às descrições especificas dos produtos; Analisar amostra e emitir parecer técnico;
Executar o controle de número de refeições/dia e enviar para o fnde; Integrar a equipe e participar das ações do conselho de
alimentação escolar.
·         Atividades na área de saúde
Proceder  a  avaliação  do  estado  nutricional  de  indivíduos  com doenças  que  necessitem de  orientação  alimentar  em especial
diabéticos, hipertensos e obesos com as orientações necessárias e acompanhamento devido; Realizar atividades educativas com a
população  preferencialmente  integradas  à  estratégia  saúde  da  família;  Desempenhar  outras  atribuições  compatíveis  com sua
especialização profissional.

CARGO 429: PROFESSOR MAPA (ANOS INICIAIS)

Requisitos Mínimos: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em Pedagogia
ou Graduação em Curso Normal Superior fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema
oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação  e  ao  desenvolvimento  profissional;  Ministrar  os  dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos;  Estabelecer  e  implementar
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade;  Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis  ao atingimento dos fins educacionais  da escola e ao
processo de ensino-aprendizagem.

CARGO 430: PROFESSOR MAPB (ARTE)

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em Arte,
fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.

CARGO 431: PROFESSOR MAPB (CIÊNCIAS)

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  nível  superior  de  licenciatura  plena  em
Biologia/Ciências/Ciências Biológicas, fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial
de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos



dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.

CARGO 432: PROFESSOR MAPB (GEOGRAFIA)

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em Geografia,
fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.

CARGO 433: PROFESSOR MAPB (HISTÓRIA)

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em História,
fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.

CARGO 434: PROFESSOR MAPB (LÍNGUA INGLESA)

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em Língua
Inglesa, fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.



CARGO 435: PROFESSOR MAPB (LÍNGUA PORTUGUESA)

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em Língua
Portuguesa, fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.

CARGO 436: PROFESSOR MAPB (MATEMÁTICA)

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  nível  superior  de  licenciatura  plena  em
Matemática, fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.

CARGO 437: PSICÓLOGO

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Psicologia, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se
houver.

Atribuições:  Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  os  programas,  projetos  e  atividades,
realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania destinados a famílias, crianças, adolescentes, idosos,
pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais seguimentos socialmente vulneráveis; Realizar laudos periciais ou
parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos nas áreas de vulnerabilidade
Social e econômica; Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação,
elaboração,  planejamento,  organização,  controle,  gestão  e  execução  de  políticas  públicas,  programas,  projetos  e  ações
governamentais nas áreas de recursos humanos; políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais,
orçamento, planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humana, social e rural e tecnologia da informação; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,



necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos:
• Quando na área da psicologia clínica:
Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e aplicando
técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento;  Desenvolver trabalhos psicoterápicos,  a fim de
restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano; Articular-se com profissionais de serviço social, para
elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; Atender aos pacientes da rede
municipal  de  saúde,  avaliando-os  e  empregando  técnicas  psicológicas  adequadas,  para  contribuir  no  processo  de  tratamento
médico; Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para
as situações resultantes de enfermidades; Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para
fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades;
• Quando na área da psicologia do trabalho:
Exercer atividades relacionadas com qualificação de pessoal da prefeitura, participando da elaboração, do acompanhamento e da
avaliação de programas; Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao
trabalho; Estudar e  desenvolver  critérios visando a realização de análise ocupacional,  estabelecendo os requisitos mínimos de
qualificação  psicológica  necessária  ao  desempenho  das  tarefas  das  diversas  classes  pertencentes  ao  quadro  de  pessoal  da
prefeitura; Realizar pesquisas nas diversas unidades da prefeitura, visando a identificação das fontes de dificuldades no ajustamento
e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes; Estudar
e propor soluções para a melhoria de condições ambientais, materiais e locais do trabalho; Apresentar, quando solicitado, princípios
e métodos psicológicos que concorram para maior eficiência da aprendizagem no trabalho e controle do seu rendimento; Assistir ao
servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional por diminuição da capacidade de trabalho, inclusive
orientando- o sobre suas relações empregatícias; Receber e orientar os servidores recém-ingressos na prefeitura, acompanhando a
sua integração à função que irá exercer e ao seu grupo de trabalhos;
• Quando na área da psicologia educacional e social:
Aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo, empregando
conhecimentos dos vários ramos da psicologia; Proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos
de dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia da personalidade e no
psicodiagnóstico. Participar na elaboração de planos e políticas referentes ao sistema educacional, visando promover a qualidade, a
valorização e a democratização do ensino; Estudar sistemas de motivação da aprendizagem, métodos novos de qualificação, ensino
e avaliação, baseando-se no conhecimento dos processos de aprendizagem, da natureza e causas das diferenças individuais, para
auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados capazes de atender às necessidades individuais; Analisar as
características de indivíduos supra e infradotados, utilizando métodos de observação e experiências, para recomendar programas
especiais de ensino compostos de currículos e técnicas adequadas às diferentes qualidades de inteligência; Participar de programas
de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem de aptidões e outros meios, a fim de contribuir para á futura
adequação do indivíduo ao trabalho e sua consequente auto-realização; Identificar a existência de possíveis problemas na área da
psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos psicológicos, para
aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros
especialistas; Prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino e das creches municipais, auxiliando na solução de
problemas de ordem psicológica surgidos com alunos, colaborando para a compreensão e para a mudança do comportamento de
educadores e educandos no processo ensino-aprendizagem;
• Atribuições comuns a todas as áreas:
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas
para  implantação,  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  de  atividades  em  sua  área  de  atuação;  Participar  das  atividades
administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de qualificação e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo  dos  recursos  humanos em sua área  de atuação;  Participar  de  grupos de  trabalho  e/ou  reuniões  com unidades  da
prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,  para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município, proporcionando condições instrumentais e sociais que
facilitem ó desenvolvimento da comunidade, bem como condições preventivas e de soluções de dificuldades, de modo a atingir os
objetivos  escolares,  educacionais,  organizacionais  e  sociais;  Estudar,  pesquisar  e  avaliar  o  desenvolvimento  emocional  e  os
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação;
Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s)
paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal,
tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e
afins;  Fornecer  laudos  técnicos  e  pareceres  no  assessoramento  ao  planejamento  e  gerenciamento  públicos;  Realizar  outras
atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 438: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível  superior em Terapia Ocupacional,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente, se houver.

Atribuições:  Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  os  programas,  projetos  e  atividades,
realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania e destinados a famílias, crianças, adolescentes, idosos,



pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais segmentos socialmente vulneráveis; Realizar laudos periciais ou
parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos nas áreas de vulnerabilidade
social e econômica; Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação,
elaboração,  planejamento,  organização,  controle,  gestão  e  execução  de  políticas  públicas,  programas,  projetos  e  ações
governamentais nas áreas de recursos humanos; políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais,
orçamento, planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  á  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia;  Fornecer  laudos  técnicos  e  pareceres  no  assessoramento  ao  planejamento  e  gerenciamento  públicos;  Preparar  e
executar os programas ocupacionais destinados a pacientes internados em hospitais ou outras instituições, baseando-se nos casos
a  serem  tratados,  para  propiciar  a  esses  pacientes  uma  terapêutica  que  possa  desenvolver  e  aproveitar  seu  interesse  por
determinados  trabalhos;  Planejar  e  desenvolver  trabalhos  individuais  ou  em pequenos  grupos,  tais  como:  trabalhos  criativos,
manuais,  de mecanografia,  horticultura e outros,  para possibilitar  a redução ou a cura das deficiências do paciente bem como
desenvolver as capacidades remanescentes e melhorar seu estado bio-psicosocial; Orientar e supervisionar a execução de trabalhos
terapêuticos, supervisionando os pacientes na execução das tarefas prescritas, para ajudar o desenvolvimento dos programas e
propiciar a reabilitação do mesmo; Articular-se com profissionais de serviço social, psicologia e outros, para elaboração e execução
de programas  de  assistência  e  apoio  a  grupos  específicos  de  pessoas;  Atender  aos  pacientes  da  rede  municipal  de  saúde,
avaliando-os e empregando técnicas terapêuticas adequadas, para contribuir no processo de tratamento; Orientar, individualmente
ou em grupo, os familiares dos pacientes, preparando-os Adequadamente para as situações resultantes de enfermidades; Reunir
informações a respeito de pacientes, levantando dados para fornecer Subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades;
Assistir ao servidor é aos usuários da assistência social, com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional por
diminuição da capacidade de trabalho e/ou dificuldades de convivência social; Entrar em contato com unidades de serviços da rede
de saúde,  quando necessário;  Encaminhar  as pessoas atendidas para atividades culturais,  sociais,  artesanais  na comunidade;
Realizar visita domiciliar; Planejar e desenvolver atividades de educação em saúde nos programas de humanização dos serviços de
saúde; Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 439: TURISMÓLOGO

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Turismo, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se
houver.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do



interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Supervisionar,
gerenciar, coordenar, planejar e executar projetos e serviços turísticos, no âmbito das instituições, empresas e órgãos, públicos e
privados, que atendam ao setor turístico interesse do Município; Realizar estudos aplicados para explicar fenômenos turísticos, bem
como as suas origens,  mudanças e evoluções;  Gerenciar,  elaborar  ou participar  de projetos dê criação e desenvolvimento de
complexos turísticos, tais como parques, parques temáticos, redes hoteleiras, entre outros, visando analisar o impacto ambiental, a
malha de transporte, a absorção da mão de obra local; bem como os aspecto sócio-político-econômicos decorrentes; Coordenar a
preparação de mapas, prospectos. e publicações que propaguem o turismo no Município, e coordenar a sua distribuição em pontos e
locais previamente determinados; Exercer funções diretivas, de planejamento e de pesquisa nos órgãos da administração pública
relacionados  à  área  turística;  Analisar  o  potencial  turístico  de  uma localidade,  região  ou  país,  avaliando  as  necessidades  do
mercado, a ampliação das atividades turísticas e os fenômenos turísticos e as suas inter-relações, em colaboração com o Poder
Público; Colaborar no planejamento da conservação e do aproveitamento de logradouros públicos e de áreas naturais do patrimônio
histórico,  cultural,  artístico  e  ambiental;  Participar  da  elaboração do  planejamento  urbano do  Município,  tendo em vista  o  seu
desenvolvimento turístico- econômico; Coordenar, orientar e elaborar planos e projetos de marketing turístico; Gerenciar hotéis e
empresas de animação turística; Prestar assessoria e consultoria a empresas hoteleiras e de animação turística na elaboração de
planos,  programas  e  projetos  no  setor  turístico;  Planejar,  organizar  e  coordenar  a  realização  dos  eventos  e  festas  turísticas
realizadas pela Prefeitura; Interagir com os profissionais das demais secretarias que atuem nas áreas de cultura, ecologia, geografia,
economia, meio ambiente, engenharia civil, entre outras, no sentido de assegurar uma visão multidisciplinar aos projetos de turismo
que afetem qualquer uma dessas áreas; Organizar a assistência a turistas,  programando para os clientes aspectos relativos a
estadia,  passeios,  alimentação  e  transporte,  entre  outros;  Organizar  eventos,  a  exemplo  de  congressos,  feiras,  exposições  e
festivais; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 440: ZOOTECNISTA

Requisitos Mínimos: Ensino Superior Completo em Zootecnia

Atribuições:  Zelar pela criação de animais para abate,  aplicando técnicas de criação, de aprimoramento e de melhoramentos
genéticos e manejo das raças para o consumo humano. Administrar e planejar a economia rural de modo a organizar a criação de
animais numa propriedade rural, com o objetivo de aumentar a produtividade, melhorando a qualidade e garantindo a sanidade dos
rebanhos.  Orienta  o  consumidor  na  compra  e  utilização  de  produtos,  medicamentos  e  rações  para  rebanhos,  em  lojas
especializadas.  Supervisionar  a  aplicação de  vacinas e remédios;  Avaliar  geneticamente o rebanho e desenvolver  técnicas de
aprimoramento genético. Atuar na prevenção de doenças, orientação quanto a cuidados com a nutrição. Fiscalizar as condições
sanitárias em que os animais são mantidos. Estudar processos e regimes de criação; Selecionar os animais para formação do
rebanho matriz para reprodução. Determinar o sistema e as técnicas a serem usados em cruzamentos; Pesquisar as necessidades
nutricionais do rebanho e estabelecer a dieta adequada aos animais; Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao
desempenho das funções do cargo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N °  0 0 1 / 2 0 1 4A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N °  0 0 1 / 2 0 1 4

D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O SD O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos de textos; antônimos e sinônimos; classes de palavras variáveis

e invariáveis e suas funções no texto; concordâncias verbal e nominal, regência verbal e nominal, uso do sinal indicativo da crase,

Sintaxe da oração (período composto por coordenação e por subordinação): relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou

parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). Emprego de tempos e modos verbais. 

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão. Re-

solução de situações problema. Razão/proporção/regra de três, porcentagem, cálculo de médias, equações do 1º grau, equações do

2º grau, sistemas de equações do 1º grau.

Conhecimentos Gerais/Atualidades: Aspectos em geral do Município de Fundão e do Estado do Espírito Santo. Temáticas atuais,

relevantes e amplamente divulgadas referentes à História e Geografia do Brasil, do Espírito Santo e de Fundão. Fatos da atualidade:

locais e nacionais. Cultura folclore e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

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

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

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

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

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

coordenação e por subordinação). Funções do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções

no texto. Ortografia. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal.  Emprego de tempos e modos verbais. Formação de

tempos compostos dos verbos. Colocação pronominal.

Matemática: Sistema  de  numeração  decimal.  Operações  fundamentais:  adição,  subtração,  multiplicação  e  divisão.  Resolução  de

problemas. Medidas de comprimento, massa e capacidade.  Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens,

regra  de  três  e  proporções,  sequências  (com números,  com figuras,  de  palavras).  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,

conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos, área das principais figuras planas (retângulo, triângulo, trapézio,

quadrado, losango, círculo e suas partes), área e volume dos principais sólidos (cubo, paralelepípedo-retângulo, pirâmide, cilindro,

cone e esfera).

Conhecimentos Gerais/Atualidades: História do Estado do Espírito Santo. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política,

tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas

vinculações  histórico-geográficas  em nível  nacional  e  internacional.  Descobertas  e  inovações  científicas  na  atualidade  e  seus

respectivos  impactos  na  sociedade  contemporânea.  Desenvolvimento  urbano  brasileiro.  Cultura  e  sociedade  brasileira:  artes,

arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Ética e cidadania.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 301: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Conhecimentos específicos: Princípios fundamentais de contabilidade. Normas brasileiras de contabilidade. Noções de administração



pública. Conceitos e tratamento dado às receitas e despesas na contabilidade pública. Estágios da despesa pública. Classificação instituci-

onal, funcional e programática. Escrituração contábil de fatos que afetem o patrimônio de instituições públicas. Tipos de orçamentos públi -

cos. Elaboração e aprovação de orçamento. Execução orçamentária. Balanços Públicos: Financeiro, Patrimonial e Orçamentário. Demons-

tração das Variações Patrimoniais. Operações contábeis típicas de autarquias estaduais. Legislação tributária referente às retenções de Im-

posto de Renda Retido na Fonte, IRRF, Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, Contribuição para Financiamento da Seguridade

Social, COFINS, Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP e Contribuição So-

cial Sobre o Lucro Líquido, CSLL, incidente sobre à prestação de serviços de terceiros.

CARGO 302: TÉCNICO EM DESENV. AGROPECUÁRIO

Conhecimentos específicos:  Uso e conservação dos solos. Adubação em geral. Tipos e classificação de fertilizantes e corretivos.

Irrigação e drenagem. Conhecimentos gerais de fitotecnia. Grandes culturas anuais. Grandes culturas perenes. Olericultura. Fruticultura.

Silvicultura.  Pastagens.  Mecanização agrícola.  Máquinas e implementos agrícolas. Regulagem de equipamentos agrícolas. Manutenção

de máquinas e implementos agrícolas. Noções de fitossanidade. Identificação das principais pragas agrícolas. Manejo de pragas. Uso

correto  de  agrotóxicos.  Conhecimentos  gerais  de  zootecnia.  Bovinocultura.   Avicultura.   Ovinocultura.  Caprinocultura.  Piscicultura.

Suinocultura.  Noções de sanidade animal. Noções de higiene e de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de segurança

no trabalho e de primeiros socorros. Legislação sobre o comércio de sementes e mudas.

CARGO 303: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Conhecimentos específicos: Padronização do desenho e normas técnicas vigentes – tipos, formatos, dimensões e dobraduras de

papel;  linhas utilizadas no desenho técnico.  Escalas;  projeto arquitetônico – convenções gráficas,  (representação de materiais,

elementos  construtivos,  equipamentos,  mobiliário);  desenho  de:  planta  de  situação,  planta  baixa,  cortes,  fachadas,  planta  de

cobertura; detalhes; cotagem; esquadrias (tipos e detalhamento); escadas e rampas (tipos, elementos, cálculo, desenho); coberturas

(tipos,  elementos  e  detalhamento);  acessibilidade  (NBR 9050/2004).  Desenho  de  projeto  de  reforma  –  convenções.  Projeto  e

execução  de  instalações  prediais  –  instalações  elétricas,  hidráulicas,  sanitárias,  telefonia,  gás,  mecânicas,  ar-condicionado.

Estruturas  –  desenho  de  estruturas  em  concreto  armado  e  metálicas  (plantas  de  formas  e  armação).  Vocabulário  técnico  –

significado  dos  termos usados  em arquitetura  e  construção.  Tecnologia  das  construções.  Materiais  de  construção.  Topografia.

Orçamento de obras: estimativo detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições de custos, cronograma físico-

financeiro). Execução e fiscalização de obras. Noções de segurança do trabalho. Desenho em AUTOCAD 14: menus, comandos,

aplicações.

CARGO 304: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Conhecimentos específicos: Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções de

Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência

de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica

médica, emergências, clínica médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias.

Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas

de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, posições para exames,

transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo,

crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigeno terapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização,

controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós

operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação cardiopulmonar.

Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do

câncer cérvico-uterino e mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto

7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização. Modelos

Assistenciais.  Enfermagem  em  saúde  pública.  Política  Nacional  de  Imunização.  Controle  de  doenças  transmissíveis,  não

transmissíveis  e  sexualmente  transmissíveis.  Atendimento  aos  pacientes  com  hipertensão  arterial,  diabetes,  doenças



cardiovasculares,  obesidade,  doença  renal  crônica,  hanseníase,  tuberculose,  dengue  e  doenças  de  notificações  compulsórias.

Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. Conduta ética dos profissionais da área

de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. Princípios de ergonomia no

trabalho. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.

CARGO 305: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Conhecimentos  específicos: Conceitos  Básicos  de  Sistemas  de  Informações:  Computadores:  organização  e  arquitetura  de

computadores, componentes de um computador (hardware e software); linguagem de programação; ligadores, carregadores, compiladores

e interpretadores; sistemas de numeração e representação de dados; aritmética computacional. Sistemas Operacionais: funções básicas e

componentes; gerência de memória primária e secundária; sistemas de arquivos. Banco de Dados: organização de arquivos e métodos de

acesso; abstração e modelos de dados; sistemas gerenciadores de banco de dados; linguagem de definição e manipulação de dados; SQL;

controle de proteção, segurança e integridade; banco de dados relacional, orientado a objetos e distribuído; controle de transações; controle

de concorrência.  Rede de Computadores:  fundamentos de comunicações de dados; meios físicos;  sistema de transmissão digital  e

analógica; dispositivos, componentes e sistemas de cabeamento, serviços de comunicação; redes LANs e WANs, arquiteturas OSI e

TCP/IP, protocolos e serviços; arquitetura cliente-servidor, conceitos de internet e intranet; software de navegação e exibição de páginas.

Técnicas de Programação: Linguagem de Programação Delphi: abstração e dados e de controle; tipos de dados; operadores e expressões;

apontadores; estruturas de controle: seleção, repetição e desvio; sintaxe e semântica; modularização, correção e testes. Conceitos de

Orientação a Objetos:  linguagens orientadas a objetos,  modularização, correção e testes de programas; programação estruturada e

programação  orientada  a  objetos.  Ambientes  e  ferramentas  de  desenvolvimento.  Ferramenta  CASE.  Lógica  formal:  símbolos  para

conjunção, disjunção e negação; enunciados condicionais.

CARGO 306: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimentos  específicos: Segurança  do  trabalho.  Higiene  do  trabalho.  Psicologia  das  relações  humanas  e  do  trabalho.

Proteção  contra  incêndio.  Administração  aplicada.  Normalização  e  Legislação.  Estatísticas  de  acidentes.  Arranjo  físico.

Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais. EPI e EPC. Primeiros Socorros. Desenho técnico. Ergonomia.

Doenças profissionais.  Legislação sobre higiene e segurança do trabalho;  Segurança no trânsito;  CIPA – Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes; Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos;

Elaboração do PPRA , PCMSO e documentos da área em geral. Investigação de acidentes. Sistema de gestão integrada.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

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

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

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

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

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

coordenação e por subordinação). Funções do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções

no texto. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal.  Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos

compostos dos verbos. Colocação pronominal.

Matemática:  Conjuntos: operações e problemas; Conjuntos numéricos; naturais, inteiros, racionais e reais (operações e problemas);

Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais; Regra de três simples.

Porcentagem;  Equações  e  sistemas do  1°  grau:  resolução e  problemas;  Equações  e  sistemas do 2°grau:  resolução e  problemas;

Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área das figuras planas. Noções de Estatística.

Conhecimentos gerais: História do Município de Fundão e do Estado do Espírito Santo. Noções gerais sobre a vida econômica, 

social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente

com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e 

seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, 



arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Ética e cidadania.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 401: ADMINISTRADOR

Conhecimentos específicos: Dinâmica das organizações: A Organização como um sistema social. Cultura organizacional. Motivação e

liderança. Comunicação. Processo decisório. Descentralização. Delegação. Processo grupal nas organizações: Comunicação interpessoal

e intergrupal. Trabalho em equipe. Relação chefe/subordinado. Reengenharia organizacional: Ênfase no cliente.  Qualidade e produtividade

nas organizações. Princípio de Deming. Relação cliente/fornecedor.  Principais ferramentas da qualidade. Administração de materiais.

Administração  de  s.  Recrutamento  e  seleção  de  pessoal.  Cargos  e  salários.  Administração  do  desempenho.  Treinamento  e

desenvolvimento. 6. Planejamento organizacional: estratégico, tático e operacional. Impacto do ambiente nas organizações: visão sistêmica.

Administração  pública:  Estrutura  administrativa:  conceito,  elementos,  poderes  do  Estado.  Organização  administrativa.  Princípios

fundamentais da administração pública. Poderes e deveres do administrador público. Improbidade administrativa. Servidores públicos.

Responsabilidade civil da administração pública. Controle da administração pública. Tipos e formas de controle. Controle interno e externo.

Atos  administrativos:  conceitos,  requisitos,  atributos,  classificação,  espécies  e  invalidação,  anulação,  revogação,  efeitos.  Contratos

administrativos: conceito, características, formalização. Execução do contrato: direito e obrigação das partes, acompanhamento, inexecução

do contrato: causas justificadoras, consequências da inexecução, revisão, rescisão e suspensão do contrato. Noções de orçamento público.

Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo orçamentário.

CARGO 402: ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Conteúdo programático: CONTABILIDADE GERAL: Conceito, objetivos, campo de atuação, princípios fundamentais e as normas

brasileiras de contabilidade. O Sistema de informações contábeis. Patrimônio: formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimônio

Líquido,  Equações  e  Variações  Patrimoniais.  Escrituração:  Plano de Contas  e  Lançamentos  Contábeis  -  Métodos,  Sistemas e

Elementos básicos. Receitas, Despesas. Principais aspectos Contábeis das Contas Patrimoniais: Ajustes de Exercícios Anteriores.

Operações  com  mercadorias,  Investimentos  Permanentes:  pelo  método  do  custo  e  de  equivalência  patrimonial.  Estrutura  e

Elaboração das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros

ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração do

Valor  Adicionado -  conceitos,  objetivos e forma de apresentação.  Resolução CFC nº 750.  Procedimentos contábeis:  duplicatas

descontadas,  despesas  antecipadas,  empréstimos  e  financiamentos,  provisão  para  o  imposto  de  renda  e  contribuição  social.

Contabilidade de Custos: Conceitos, terminologia e nomenclatura usada, classificação; Esquema básico da contabilidade de custos;

Rateio dos custos indiretos, departamentalização; aplicação de custos indiretos de fabricação; Analise dos Custos de Fabricação:

Materiais diretos, mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação; Sistema de acumulação de custos de produção: por ordem,

produção contínua e produção conjunta;  critérios de custeio por absorção e direto ou variável;  custeio baseado em atividades;

contribuição  marginal;  custo  de  reposição;  Margem  de  Contribuição  e  limitações  na  capacidade  de  produção;  relação

custo/volume/lucro; custo-padrão; Ponto de Equilíbrio; Margem de Segurança. Contabilidade Pública: conceito, divisão e legislação.

Exercício financeiro: definição, duração, ano financeiro e período adicional. Regimes contábeis: de caixa, de competência, misto,

resíduos ativos e passivos. Operações orçamentárias: receitas e despesas efetivas e por mutação patrimonial.  Operações extra

orçamentárias: receitas e despesas extra orçamentárias. Variações patrimoniais. Demonstrações Financeiras. 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Gestão ou administração do capital de giro, incluindo disponibilidades, valores

a receber e estoques. Gestão de obrigações de curto prazo. O fluxo de caixa como instrumento de monitoramento.  Gestão ou

administração de valores não circulantes ou permanentes, incluindo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Avaliação  de  investimentos  ou  de  viabilidade  econômico-financeira.  Planejamento  e  controle  financeiro:  objetivos,  princípios,

métodos e técnicas.  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Novas tecnologias gerenciais:

reengenharia e qualidade. Impactos sobre a configuração das organizações públicas e sobre os processos de gestão. Excelência

nos serviços públicos. Gestão de resultados na produção de serviços públicos. O paradigma do cliente na gestão pública.  Gerência



de recursos  humanos e  gestão  estratégica.  As  trajetórias  de  conceitos  e  práticas  relativas  ao  servidor  público.  Tecnologia  da

informação, organização e cidadania. Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais.

FINANÇAS PÚBLICAS: Objetivos, metas, abrangência e definição das Finanças Públicas. Visão clássica das funções do Estado;

evolução das funções do Governo. Ingressos públicos: receitas públicas, receitas originárias e derivadas. Lei de Responsabilidade

Fiscal; Ajuste Fiscal; Contas Públicas - Déficit Público; Resultado nominal e operacional; Necessidades de financiamento do setor

público. Sistema Tributário brasileiro. Classificação da Receita Orçamentária. Conceitos básicos de micro e macroeconomia do setor

público.  A função do Bem-Estar.  Políticas alocativas,  distributivas e de estabilização.  Falhas de mercado. Bens públicos,  semi-

públicos  e privados.  Conceito  de  Déficit  e  Dívida Pública;  financiamento do déficit;  economia da dívida pública.  Política fiscal.

Comportamento das contas públicas e financiamento do déficit público no Brasil. Relação entre taxas de juros, inflação, resultado

fiscal e nível de atividade. Distribuição de renda no Brasil, desigualdades regionais. Indicadores Sociais. Classificação das Receitas e

Despesas Públicas. Os princípios teóricos de tributação. Impostos, tarifas, contribuições fiscais e parafiscais. O financiamento dos

gastos  públicos -  tributação e equidade.  Incidência tributária.  Tipos  de tributos;  progressividade,  regressividade e neutralidade.

Orçamento público e os parâmetros da política fiscal. Ciclo orçamentário. Orçamento e gestão das organizações do setor público;

características básicas de sistemas orçamentários modernos: estrutura programática, econômica e organizacional para alocação de

recursos  (classificações  orçamentárias);  mensuração  de  desempenho  e  controle  orçamentário.  Papel  do  Setor  Público  no

Financiamento  do  Setor  Produtivo.  Liberalismo fiscal  e  privatização.  Federalismo Fiscal.  Processo e etapas  de intervenção do

governo na economia brasileira. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Orçamento público:

conceitos e elementos básicos do orçamento público, orçamento tradicional, orçamento de base zero, orçamento de desempenho,

orçamento-programa, ciclo orçamentário,  exercício financeiro,  princípios orçamentários,  créditos adicionais.  Objetivos da política

orçamentária. Classificação, conceituação e estágios da receita orçamentária, dívida ativa. Classificação, conceituação e estágios da

despesa orçamentária, restos a pagar. Despesas de exercício anteriores, Dívida Pública. Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal:

princípios,  objetivos,  efeitos no planejamento e no processo orçamentário;  Receita  Corrente  Líquida;  limites para despesas  de

pessoal;  Dívida  e  endividamento:  limites  para  dívida  e  das  operações  de  créditos,  recondução  aos  limites;  regra  de  ouro;

mecanismos de transparência e controle fiscal: Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

CARGO 403: ANALISTA AMBIENTAL CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Conhecimentos  específicos: Engenharia  ambiental.  Biologia  ambiental.  Expressão  gráfica.  Microbiologia  ambiental.  Química

ambiental.  Estatística aplicada à engenharia ambiental.  Métodos topográficos,  geodésicos e cartográficos.  Economia ecológica.

Ciência dos materiais.  Fenômenos de transporte.  Termodinâmica. Geologia ambiental.  Sociologia e meio ambiente. Gestão de

resíduos  sólidos.  Qualidade  e  tratamento  de  água.  Qualidade  de  solo.  Geoquímica  ambiental.  Análise  ambiental.  Análise  de

demandas regionais.   Vistoria  e elaboração de pareceres.   Política Nacional  de Meio Ambiente:  sistemas de meio ambiente e

instrumentos  de  gestão  ambiental.  Espaços  especialmente  protegidos  (Lei  9.985/2000  e  Decreto  regulamentador  –  grupos  e

categorias de Unidades de Conservação e ONAMAs 302, 303 e 369). Desenvolvimento Sustentável. Conservação, manejo e uso dos

recursos  naturais  renováveis.   Licenciamento:  Estudo  de  Impacto  Ambiental  e  Relatório  de  Impacto  Ambiental  (EIA/RIMA).

Biossegurança. Degradação e poluição ambiental. Impactos ambientais das políticas públicas. Zoneamento ecológico-econômico.

CARGO 404: ANALISTA AMBIENTAL ENGENHARIA

Conhecimentos específicos: Engenharia ambiental. Biologia ambiental. Expressão gráfica. Microbiologia ambiental. Química ambiental.

Estatística aplicada à engenharia ambiental. Métodos topográficos, geodésicos e cartográficos. Economia ecológica. Ciência dos materiais.

Fenômenos de transporte. Termodinâmica. Geologia ambiental. Sociologia e meio ambiente. Gestão de resíduos sólidos. Qualidade e

tratamento de água. Qualidade de solo. Geoquímica ambiental. Análise ambiental. Análise de demandas regionais. Vistoria e elaboração de

pareceres. Política Nacional de Meio Ambiente: sistemas de meio ambiente e instrumentos de gestão ambiental. Espaços especialmente

protegidos (Lei 9.985/2000 e Decreto regulamentador – grupos e categorias de Unidades de Conservação e CONAMAs 302, 303 e 369).

Desenvolvimento Sustentável. Conservação, manejo e uso dos recursos naturais renováveis. Licenciamento: Estudo de Impacto Ambiental

e  Relatório  de Impacto  Ambiental  (EIA/RIMA).  Biossegurança.  Degradação e poluição  ambiental.  Impactos ambientais  das políticas



públicas. Zoneamento ecológico-econômico.

CARGO 405: ANALISTA AMBIENTAL QUIMICA

Conhecimentos específicos:  Química Orgânica e Inorgânica: Tabela Periódica: propriedades periódicas dos elementos, Ligação

Covalente; Ligação Iônica; Ligação Metálica. Nomenclatura dos diversos compostos. Estudo das propriedades físicas e químicas dos

grupos funcionais, incluindo biomoléculas constituídas de aminoácidos, açúcares e ácidos graxos. Compostos orgânicos de interesse

biológico e tecnológico. Processos Industriais/Operações Unitárias das Indústrias Química e de Alimentos: Filtração; Extração sólido-

líquido; Destilação; Evaporação; Absorção; Secagem e Psicrometria. Mecânica dos Fluidos Aplicada: Estática e dinâmica dos fluídos.

Balanços  globais  e  diferenciais  de  massa,  energia  e  quantidade  de  movimento.  Processos  Termodinâmicos:  propriedades

termodinâmicas  dos fluidos puros;  Equilíbrio  e  estabilidade em sistemas de um componente;  Propriedades termodinâmicas de

misturas homogêneas; Equilíbrio de fases; Equilíbrio químico. Reatores: Introdução ao Cálculo de Reatores. Equações básicas dos

reatores. Calor, Frio e trocas térmicas: Fontes. Combustão: princípios e equipamentos. Geração de vapor: utilização e equipamentos.

Refrigeração:  princípios,  aplicações  e  equipamentos.  Compressores.  Troca  térmica  com e  sem mudança  de  fase:  aplicações,

escolha e projeto de equipamentos. Transferência de calor em escoamento de fluidos. Radiação térmica. Controle de processos:

Elementos de controle de processos da indústria química. Variáveis: pressão, temperatura, vazão, nível e densidade. Processos

químicos industriais: Cerâmicas. Aglomerantes. Vidros.. Os carvões como matéria-prima. Indústrias Têxteis. Indústria de Celulose e

do Papel. Petroquímica – 1ª e 2ª gerações. Meio-ambiente: Análises no controle da poluição ambiental. Tratamento de efluentes.

Poluentes atmosféricos e seu tratamento. Tratamento de resíduos sólidos. Projetos industriais e sua análise: Fases dos projetos

industriais da indústria química. Montagem industrial. Elaboração de um projeto básico da indústria química. Generalidades sobre

cartas de processos. Identificação das variáveis de processo e do projeto, parâmetros de equipamentos. Estudo da economia de

processos químicos. Número de variáveis necessárias ao cálculo de um processo. Finanças: Balanço e princípios contábeis básicos.

Demonstrativo de lucros e perdas. Engenharia de Avaliações: Princípios Básicos; Sistemas de regressão para cálculo de valor de

mercado: simples e múltipla. Introdução à Engenharia Econômica: Substituição de equipamentos; Depreciação. Elaboração, Análise

e Administração de Projetos:  Planejamento de projetos;  Análises econômico-financeiras de projetos; Financiamento de projetos;

Gerência da execução de projetos.  Estatística:  Distribuições de freqüência;  Média,  mediana,  moda,  variância,  desvio padrão e

coeficiente de variação; Teoria elementar da probabilidade; As distribuições binomial, normal e de “Student” t; Teoria elementar da

amostragem; Teoria estatística da estimação; Testes de hipótese e significância; Ajustamento de curvas e o método dos mínimos

quadrados. 

CARGO 406: ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA PROG GOV – CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Conhecimentos específicos: O espaço público brasileiro; Conceitos de Estado, sociedade e mercado; Origem do Estado e da

Administração Pública moderna; Modelos de gestão pública: patrimonialista, burocrático e gerencial; Avaliações de Políticas Públicas

e Programas Governamentais; Direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos;  Instrumentos de financiamento do

setor público e Parcerias Público-Privado; Gestão de projetos de promoção social e de cidadania; Órgãos colegiados.

Sobre a administração geral:  Planejamento estratégico: conceitos, modelos e métodos; aspectos comportamentais (motivação,

clima e cultura); flexibilidade organizacional; Cultura organizacional;

Sobre instrumentos/ferramentas de Trabalho: Instrumentos gerenciais contemporâneos: avaliação de desempenho e resultados;

Elaboração, acompanhamento e Avaliação de Projetos e Cursos; relações interpessoais; liderança; comunicação; negociação na

gestão;  trabalho  em equipe;  dinâmica de  grupo;  negociação de  conflitos;  Elaboração de  Projetos  de Intervenção:  diagnóstico,

estabelecimento de objetivos, metas, seleção de metodologia, técnicas e instrumentos e avaliação; Organização e condução de

reuniões; estudo de casos; visitas; entrevistas.

Temática  em  Geral:  Relação  pais,  filhos  e  comunidade;  diversidade  cultural;  relações  de  gênero;  terceira  idade  e  idosos;

estereótipos e preconceitos sociais;

Legislação: Constituição Federal; Lei orgânica nº 1/1990 (Lei orgânica do município de Fundão); Constituição do Estado do Espírito

Santo;  Lei  nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional);  Lei nº 101/2000 (Lei  de

responsabilidade fiscal); Senado, 2000; Lei Federal 9.795/1999 (Política Nacional de Educação Ambiental e outras providências;



Decreto n. 5.378/2005 (Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização); Lei nº 8.666/93 (Regulamenta o art. 37, inciso

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.); Lei nº

8.429/92 (Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,

cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências), Código de defesa do

consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990);

Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003); Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010);

Estatuto do Índio (Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973); Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013).

CARGO 407: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Conhecimentos específicos: Processo de gestão de pessoas nas organizações: gestão por competência; gestão de carreiras;

reconhecimento  e  recompensa;  gestão  do  desempenho;  cultura  organizacional;  gestão  do  clima  organizacional;  treinamento,

desenvolvimento e educação; planejamento de RH; organização e métodos em RH; métodos e técnicas de pesquisa; gestão de

benefícios; gestão do conhecimento. Comportamento organizacional: comunicação interpessoal; comportamento grupal e intergrupal;

desenvolvimento  organizacional;  qualidade de  vida  no  trabalho.  Modelo  de  gestão  de  pessoas:  mudanças  na  organização  do

trabalho;  evolução dos modelos de gestão de pessoas; gestão estratégica de pessoas. Legislação trabalhista,  previdenciária e

tributária:  contrato  individual  de  trabalho;  sujeitos  do  contrato  de  trabalho;  salário  e  remuneração;  13°  Salário;  suspensão  e

interrupção do contrato de trabalho; identificação profissional; penalidades; periculosidade e insalubridade; rescisão do contrato de

trabalho; dispensa sem e com justa causa; jornada de trabalho; Aviso Prévio; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

estabilidade provisória e garantia de emprego; reintegração e readmissão de empregado; trabalho extraordinário e trabalho noturno;

sobreaviso; repouso semanal remunerado; férias; acidente do trabalho. Doença profissional. Licença Tratamento Saúde. Benefícios:

Vale Transporte. Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Auxílio Creche. Assistência à saúde. Benefícios previdenciários;

recolhimento de tributos.

CARGO 408: ANALISTA JURÍDICO

Conhecimentos específicos:  Direito  Constitucional.  Constituição:  conceito,  objeto,  elementos e  classificações.  Supremacia  da

Constituição.  Aplicabilidade das normas constitucionais.  Interpretação das normas constitucionais;  métodos,  princípios e limites.

Poder  constituinte.  Princípios  fundamentais.  Direitos  e  garantias  fundamentais.  Organização  do  Estado.  Administração  pública.

Organização dos poderes no Estado. Mecanismos de freios e contrapesos. Poderes legislativo, executivo e judiciário: composição e

atribuições. Funções essenciais à justiça. Ministério Público, advocacia pública e defensoria pública Controle da constitucionalidade.

Defesa do Estado e das instituições democráticas. Sistema tributário nacional. Finanças públicas. Ordem econômica e financeira.

Ordem social. Direito Administrativo. Conceituação, objeto, fontes e princípios do direito administrativo. Administração pública. Atos

administrativos.  Poderes  da  administração  pública.  Bens  e  serviços  públicos.  Licitações  e  legislação  pertinente.  Contratos

administrativos. Direito do Trabalho. Fontes do direito do trabalho e princípios aplicáveis. Direitos constitucionais dos trabalhadores.

Relação de trabalho e relação de emprego. Sujeitos do contrato de trabalho. Contrato individual de trabalho. Alteração, suspensão,

interrupção e rescisão do contrato de trabalho. Aviso prévio. Estabilidade e garantias provisórias de emprego. Jornada de trabalho e

descanso. Salário mínimo. Férias.   Salário e remuneração. FGTS. Segurança e medicina no trabalho. Proteção ao trabalho do

menor.  Proteção ao trabalho da mulher.  Direito coletivo do trabalho.  Direito  Processual  do Trabalho.  Provas,  recursos e ação

rescisória no processo do trabalho. Processos de execução. Prescrição e decadência no processo do trabalho. Competência da

Justiça do Trabalho. Rito sumaríssimo no dissídio individual. Comissão prévia de conciliação nos dissídios individuais. Dissídios

coletivos. Da Instituição Sindical. Processo de multas administrativas. Direito Civil. Fontes do direito civil, princípios aplicáveis e

normas  gerais.  Pessoas  naturais  e  pessoas  jurídicas.  Bens.  Atos  jurídicos.  Negócio  jurídico.  Prescrição  e  decadência.  Prova.

Obrigações. Contratos. Direito Processual Civil. Jurisdição e ação. Partes e procuradores.  Litisconsórcio e assistência. Intervenção

de  terceiros.  Ministério  Público.  Competência.  O  juiz.   Atos  processuais.  Formação,  suspensão  e  extinção  do  processo.

Procedimentos ordinário  e sumário.  Resposta do réu. Revelia.  Julgamento conforme o estado do processo.  Provas. Audiência.

Sentença e coisa julgada. Liquidação e cumprimento da sentença. Recursos. Processo de execução. Processo cautelar e medidas

cautelares. Procedimentos especiais: mandado de segurança, ação popular, ação civil pública e ação de improbidade administrativa.



Direito Penal. Direito do Consumidor. Direito Previdenciário. Direito de Família. Estatuto do Idoso. Lei Maria da Penha. Estatuto da

Criança e Adolescente.

CARGO 409: ARQUITETO

Conhecimentos específicos: Conhecimentos gerais de Arquitetura e Urbanismo. Projeto de arquitetura: etapas de elaboração do

projeto.  Representação gráfica em arquitetura.  Estudos de viabilidade técnico-financeiro.  Acompanhamento e gerenciamento de

orçamento, materiais e serviços de obras. Gestão de Projetos. Coordenação de projetos complementares de arquitetura. Técnicas

construtivas tradicionais e modernas. Práticas projetuais para a preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e

reutilização  de  edificações,  conjuntos  e  cidades.  Legislação  urbanística  e  ambiental.  Normas  técnicas.  Urbanismo:  origens  e

definição  do  desenho  urbano.  Métodos  e  técnicas  de  desenho  de  projeto  urbano.  Noções  de  sistemas  cartográficos  e  de

geoprocessamento. Estruturas e ordenação do espaço edificado na paisagem urbana. Planejamento Urbano. Parcelamento, uso e

ocupação do solo, zoneamento. Domínio público e privado. Gestão urbana e instrumentos de gestão: plano diretor, análises de

impactos ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e administrativos. Sustentabilidade urbana. Sítio

natural. Estrutura Urbana. História da Arquitetura Geral. História da Arquitetura Brasileira. Patrimônio Cultural: noção de monumento

e de patrimônio histórico na sua relação com a história, a memória e o tempo. A constituição de patrimônios históricos e artísticos

nacionais. Teoria de restauro. Cartas patrimoniais. Código de ética do profissional de arquitetura. Código de ética do servidor público.

CARGO 410: ASSISTENTE SOCIAL

Conhecimentos específicos: Fundamentos do serviço social.  Política social. Seguridade social. Reforma sanitária. Serviço social

na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do Serviço Social. Serviço

Social  e  família:  diversidade  e  multiplicidade  dos  arranjos  familiares  e  direitos  geracionais.  O  Serviço  Social  no  Processo  de

reprodução de Relações Sociais. Questão social e Serviço social. Planejamento em serviço social: alternativas metodológicas de

processos de planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas, projetos e planos; processo de trabalho do

Assistente Social.  Instrumentalidade do Serviço Social. Pesquisa em Serviço Social. Indicadores Sociais. Elaboração de laudos,

pareceres  e  relatórios  sociais.  Trabalho  em rede.  Interdisciplinaridade.  Assessoria,  consultoria  e  serviço  social.  Saúde mental,

transtornos mentais e o cuidado na família. Responsabilidade social das empresas. Gestão em saúde e segurança. O Serviço Social

na década de 90. Gestão democrática na Saúde. Legislação: SUAS (Sistema Único de Assistência Social); LOAS (Lei Orgânica da

Assistência Social); Código de Ética Profissional do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social,

Constituição Federal.(conhecimentos básicos do Estatuto do Idoso e ECRIAD)

CARGO 411: AUDITOR INTERNO

Conhecimentos específicos: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Conceito. Poderes e deveres do administrador público.  Uso   e   abuso

do   poder.  Organização   administrativa   brasileira:   princípios, espécies,   formas   e   características.   Centralização   e

descentralização   da   atividade administrativa   do  Estado.  Concentração   e  Desconcentração.  Administração   Pública Direta e

Indireta.   Autarquias,   Fundações  Públicas,   Empresas  Públicas,   Sociedades  de  economia   mista.   Entidades   paraestatais.

Organizações   Sociais.   Contratos   de   Gestão.  Poderes   Administrativos;    Atos    administrativos;  Licitação;  Contratos

administrativos:  Serviços públicos. Responsabilidade civil do Controle da Administração Pública. Convergências e diferenças entre a

gestão pública e a gestão privada.  Novas tecnologias gerenciais:  reengenharia  e qualidade. Impacto sobre a configuração das

organizações pública e sobre os processos de gestão. Excelência nos serviços públicos. Gestão de resultados na produção de

serviços públicos. O paradigma do cliente na gestão pública.  Gerência de  recursos humanos e gestão estratégica.  As trajetórias

de   conceitos   e   práticas   relativas   ao   servidor   público. Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais.

AUDITORIA: Aspectos introdutórios e conceituais de auditoria, classificação da auditoria, normas brasileiras para o exercício da auditoria,

planejamento de auditoria, amostragem estatística, procedimentos de auditoria, papéis de trabalho, relatório de auditoria, eventos de

subsequentes e carta de responsabilidade da administração. Auditoria dos componentes patrimoniais: ativo circulante, ativo realizável a

longo  prazo,   ativo   permanente,   passivo   circulante,   passivo   exigível   a   longo   prazo, resultados   de   exercícios   futuros,

patrimônios   líquido.   Auditoria   das   contas   de resultados:   receitas,   despesas   e   custos.   Princípios   fundamentais   de



contabilidade:  normas  e  pronunciamentos  do  Conselho  Federal   de  Contabilidade  –  CFC  (Resolução  750/93  e  774/94),

CONTABILIDADE GERAL: introdução;  a equação patrimonial ;   o estudo do capital;  a escrituração;  o lançamento contábil;  os

princípios de contabilidade; operações com mercadorias; ajustes e operações de encerramento; as demonstrações contábeis e a

destinação do resultado;  avaliação de investimentos.   Direito administrativo:  Conceito e fontes do Direito Administrativo – regime

Jurídico administrativo. FINANÇAS PÚBLICAS:  Objetivos,  metas,  abrangência e definição das Finanças Públicas.  Visão clássica

das funções do Estado; evolução das funções do Governo. Ingressos públicos: receitas públicas, receitas originárias e derivadas. Os

princípios teóricos de tributação. Imposto,   tarifas,   contribuições   fiscais   e   parafiscais:   definições.   Tipo   de   impostos.

Progressivos, Regressivos, Proporcionais. Direito e Indiretos. Carga Fiscal. Progressiva. Regressiva. Neutra. Carga Fiscal ótima.

Efeitos da ausência ou do excesso de cobrança de impostos. A Curva reversa. O efeito de curto, médio e longo prazo da inflação e

do crescimento econômico sobre a distribuição de carga fiscal.  Lei  de Responsabilidade Fiscal;   Ajuste   Fiscal;   Contas   Públicas

–   déficit   Público;   resultado   nominal   e operacional;   Necessidade   de   financiamento   do   setor   Público.   Sistema   Tributário

Brasileiro   Classificação   da   Receita  Orçamentária. Principais obrigações tributárias, contábeis e fiscais no Brasil. DIREITO

CONSTITUCIONAL:  Constituição.   Conceito. Classificação.   Aplicabilidade  E   Interpretação   das   Normas   Constitucionais.

Poder Constituinte.  Conceito,  Finalidade,  Titularidade e Espécies.  Reforma da Constituição. Cláusulas Pétreas. Autonomia dos

Municípios.  Supremacia da Constituição. Controle de Constitucionalidade.   Sistemas de   Controle   de   Constitucionalidade.

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.  Princípios  Fundamentais da Constituição Brasileira.   Organização   dos

Poderes   do   Estado.   Conceito   de   Poder:   Separação, Independência   e  Harmonia.  Direitos e  Garantias  Fundamentais:

Direitos   e  Deveres Individuais:  Mandado   de   Segurança,  Hábeas  Corpus,  Hábeas  Data,  Ação   Popular, Mandado de

Injunção e Direito de Petição.  Ação Civil  Pública.  Da Tributação e do Orçamento.  Da Ordem e Financiamento.  Previdência Social.

Administração Pública: Princípios Constitucionais.  DIREITO TRIBUTÁRIO: Competência Tributária. Limitações Constitucionais do

Poder de Tributar.  Imunidade. Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos.  Espécies Tributárias.

Tributos de Competência da União. Tributos de Competência dos Estados. Tributos de Competência dos Municípios.  SIMPLES.

Legislação Tributaria.  Vigência da Legislação Tributaria. Aplicação da Legislação Tributaria. Interpretação e Integração da Legislação

Tributária.  Obrigação  Tributária  Principal  e  Acessória.  Fato  Gerador  da  Obrigação  Tributaria.   Sujeição  Ativa  e  Passiva.

Solidariedade.  Capacidade Tributária. Domicilio   Tributário.   Responsabilidade   Tributaria.  Responsabilidade   dos   Sucessos.

Responsabilidade de Terceiros. Responsabilidade por Infrações. Denuncia Espontânea. Credito Tributário.  Constituição do Credito

Tributário.  Lançamento Modalidades  de Lançamento.  Hipóteses de Alteração do Lançamento.  Suspensão da Exigibilidade do

Credito Tributário.   Modalides.   Extinção  do   Credito   Tributário.   Modalidades. Pagamento Indevido.   Exclusão do Credito

Tributário.    Modalidades.    Garantias   e Privilégios do Crédito Tributário.  Administração Tributaria.  Fiscalização.  Divida Ativa.

Certidões  Negativas. 

CARGO 412: BIBLIOTECÁRIO

Conhecimentos específicos: Análise e tratamento da informação. Catalogação: conceito, objetivos, conhecimento teórico e prático,

catálogos de bibliotecas: conceitos,  função, estrutura e instrumentos bibliográficos auxiliares ao catalogador; normas de catalogação.

Classificação: conceito, objetivos, conhecimento teórico e prático da CDU - Classificação Decimal Universal. Indexação e elaboração de

resumos. Thesaurus: conceito e uso. Controle bibliográfico e recuperação da Informação: princípios e práticas do controle bibliográfico;

principais fontes bibliográficas: gerais e especializadas, nacionais e internacionais; mecanismos e normas nacionais e internacionais para o

controle bibliográfico; normalização bibliográfica: referenciação segundo NBR6029 - da ABNT. Acesso e uso de fontes de informações

bibliográficas. Recuperação da informação: conceito, acesso a sistemas manuais e automatizados, processo de comunicação científica e

tecnológica. Serviços aos usuários: a informação e a comunidade, referência, interação usuário-sistema. Disseminação da Informação - SDI

e notificação correspondente. Intercâmbio bibliográfico: comutação bibliográfica (COMUT e outros). Consultas, informações específicas e

levantamentos bibliográficos.  Sistemas de informações bibliográficas: Planejamento, organização e administração. Principais sistemas

nacionais e internacionais (por áreas de interesse).

CARGO 413: CONTADOR

Conhecimentos específicos: Contabilidade Geral: Conceito, objetivos, campo de atuação, princípios fundamentais e as normas



brasiLeiras de contabilidade. O Sistema de informações contábeis. Patrimônio: formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimônio

Líquido,  Equações  e  Variações  Patrimoniais.  Escrituração:  Plano de Contas  e  Lançamentos  Contábeis  -  Métodos,  Sistemas e

Elementos básicos. Receitas, Despesas. Principais aspectos Contábeis das Contas Patrimoniais: Ajustes de Exercícios Anteriores.

Operações  com mercadorias,  Avaliação  dos  Estoques.  Tributos  incidentes  sobre  compras  e  vendas  de  mercadorias/produtos.

Investimentos Permanentes: pelo método do custo e de equivalência patrimonial. Depreciação, Amortização e Exaustão. Reservas,

Provisões  e  Retenção  de  Lucros:  conceitos,  tipos,  contabilização  e  apresentação.  Variações  Monetárias  Ativas  e  Passivas.

Reavaliação  de  Ativos.  Ações  em  Tesouraria,  Dividendos.  Estrutura  e  Elaboração  das  Demonstrações  Contábeis:  Balanço

Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Fluxo

de Caixa, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado - conceitos, objetivos e forma de

apresentação. Procedimentos contábeis: duplicatas descontadas, despesas antecipadas, empréstimos e financiamentos, provisão

para  o  imposto  de  renda  e  contribuição  social.  2.  Contabilidade  de  Custos:  Conceitos,  terminologia  e  nomenclatura  usada,

classificação; Esquema básico da contabilidade de custos; Rateio dos custos indiretos, departamentalização; aplicação de custos

indiretos de fabricação; Analise dos Custos de Fabricação: Materiais diretos, mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação;

Sistema de  acumulação de  custos  de  produção:  por  ordem,  produção  contínua  e  produção conjunta;  critérios  de  custeio  por

absorção e direto ou variável; custeio baseado em atividades; contribuição marginal; custo de reposição; Margem de Contribuição e

limitações na capacidade de produção; relação custo/volume/lucro; custo-padrão; Ponto de Equilíbrio; Margem de Segurança. 3.

Noções  de  Orçamento  Público:  conceito,  noções  gerais,  campo  de  atuação.  Orçamento  Público:  Orçamento  Anual,  Ciclo

Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Orçamento-Programa, Receita Pública: Conceito,

Receita  Orçamentária  e  Extra-orçamentária.  Classificação  orçamentária.  Estágios  da  Receita.  Divida  Ativa.  Despesa  Pública:

Conceito  -  Despesa Orçamentária  e Extra-orçamentária.  Classificação Orçamentária.  Estágios da Despesa.  Restos a Pagar  ou

Dívida Passiva. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Dívida Pública. Código de ética do

contador.

CARGO 414: ENFERMEIRO

Conhecimentos  específicos: Fundamentos  do  Exercício  da  Enfermagem.   Lei  do  Exercício  Profissional  (Lei  n.°7.498/1986–

Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. Bioética.  Processo

Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem.  Administração dos Serviços de Enfermagem.  Normas,

Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem.  Enfermeiro como líder e agente de mudança.  Concepções teórico-

práticas da Assistência de Enfermagem.  Sistematização da Assistência de Enfermagem.  Política Nacional de Atenção às Urgências.

Assistência  de  enfermagem  em  nível  ambulatorial.   Normas  do  Ministério  da  Saúde  para  atuação:  programa  nacional  de

imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, para DST e AIDS, para hanseníase, para pneumologia

sanitária, para hipertensão e de diabético.  Planejamento da assistência de enfermagem. Processo de enfermagem ‐ teoria e prática.

Consulta de enfermagem.  Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem.  Emergências clínico‐cirúrgicas e a

assistência  de  enfermagem.   Primeiros  socorros.   Assistência  integral  por  meio  do  trabalho  em  equipes:  de  enfermagem,

multiprofissional e interdisciplinar.  Ensino ao paciente com vistas ao auto‐cuidado: promoção e prevenção da saúde.  Assistências

de enfermagem ao paciente crítico.  Semiologia e semiotécnica em enfermagem.

CARGO 415: ENFERMEIRO AUDITOR

Conhecimentos específicos: Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias).  Planejamento em saúde; Código de Ética dos

Profissionais de Enfermagem. Política Nacional de Atenção Básica. Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Prevenção e Promoção a Saúde. Política Nacional de Humanização. Atividades de Capacitação em Serviço.  Aleitamento Materno.

Biossegurança  nas  Ações  de  Saúde.  Ações  de  enfermagem  na  promoção  da  Saúde  infantil.  Parâmetros  de  crescimento  e

desenvolvimento infantil  nas diferentes faixas etárias.  Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação.

Transtornos mais comuns na infância.  Saúde da Mulher:  Assistência de enfermagem no pré–natal.  Distúrbios ginecológicos da

puberdade até o climatério.  Sexualidade da mulher  e  autocuidado.  Saúde da Mulher no curso da vida.  Doenças crônicas não

transmissíveis: Educação para o auto–cuidado. Tratamento de feridas.  Cuidados com o paciente portador de patologias da vias



respiratórias; Infecção das vias aéreas superiores; pneumonia; DPOC. Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina ;

infarto do miocárdio;  pericardite.  O processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos,  sociais e patológicos.   Vigilância em

Saúde. Perfil  epidemiológico da comunidade. Sistemas de Informação em Saúde. Enfermagem Perioperatória.  Enfermagem em

urgência  e  emergência:  Controle  do  choque  hipovolêmico;  envenenamento;  ferimentos;  hipotermia  e  hipertermia;  medidas  de

ressuscitação em emergência; prioridades e princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de substâncias

químicas.  Bioética  e  Regulamentação;  Conceitos  da auditoria  em enfermagem;  Importâncias  da auditoria  para  a  enfermagem;

Regulamentações da auditoria de enfermagem; Atividades da Auditoria de Enfermagem; Aspectos do processo de auditagem; Tipos

de auditoria; Tendências atuais da função do enfermeiro auditor no mercado de trabalho; O sistema de saúde no Brasil; Os custos

hospitalares; Aspectos políticos, sociais e econômicos do Brasil; Sistemas de saúde no Brasil.

CARGO 416: ENFERMEIRO REGULADOR

Conhecimentos  específicos:  Fundamentos  do  Exercício  da  Enfermagem.   Lei  do  Exercício  Profissional  (Lei  n.°7.498/1986–

Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. Bioética.  Processo

Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem.  Administração dos Serviços de Enfermagem.  Normas,

Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem.  Enfermeiro como líder e agente de mudança.  Concepções teórico-

práticas da Assistência de Enfermagem.  Sistematização da Assistência de Enfermagem.  Política Nacional de Atenção às Urgências.

Assistência  de  enfermagem  em  nível  ambulatorial.   Normas  do  Ministério  da  Saúde  para  atuação:  programa  nacional  de

imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, para DST e AIDS, para hanseníase, para pneumologia

sanitária, para hipertensão e de diabético.  Planejamento da assistência de enfermagem. Processo de enfermagem ‐ teoria e prática.

Consulta de enfermagem.  Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem.  Emergências clínico‐cirúrgicas e a

assistência  de  enfermagem.   Primeiros  socorros.   Assistência  integral  por  meio  do  trabalho  em  equipes:  de  enfermagem,

multiprofissional e interdisciplinar.  Ensino ao paciente com vistas ao auto‐cuidado: promoção e prevenção da saúde.  Assistências

de enfermagem ao paciente crítico.  Semiologia e semiotécnica em enfermagem.

CARGO 417: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Conhecimentos  específicos: Administração  agrícola.  Organização  e  operação  das  atividades  agrícolas.  Planejamento  e

desenvolvimento  das  atividades  agrícolas.  Edafologia.  Gênese,  morfologia  e  classificação  de  solos.  Capacidade  de  uso  e

conservação  de  solos.  Fertilidade  de  solos,  fertilizantes  e  corretivos.  Microbiologia  de  solos.  Fitotecnia  e  ecologia  agrícola.

Agrometeorologia. Recursos naturais renováveis. Grandes culturas anuais e perenes. Horticultura. Fruticultura. Silvicultura. Parques

e  jardins.  Recursos  naturais  renováveis.  Desenvolvimento  agrícola  sustentado.  Sistemas  agrossilvopastoris.  Tecnologia  de

sementes. Fitossanidade. Fitopatologia. Entomologia agrícola. Ciência de plantas daninhas. Manejo integrado de doenças, pragas e

plantas daninhas. Mecanização agrícola. Máquinas e implementos agrícolas.  Implementos para tração animal. Manejo da água.

Hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultura. Irrigação e drenagem para fins agrícolas. Geoprocessamento. Geoposicionamento.

Cartografia. Construções e energia rural. Construções rurais e suas instalações complementares. Fontes de energia nas atividades

agropecuárias.  Sociologia e desenvolvimento rural.  Economia e crédito rural.  Extensão rural.  Zootecnia.  Agrostologia.  Produção

animal.  Nutrição  animal.  Tecnologia  de  alimentos.  Transformação  de  alimentos.  Conservação  de  alimentos.  Secagem,

beneficiamento e armazenamento de sementes e grãos. Topografia – levantamentos planialtimétricos.

CARGO 418: ENGENHEIRO CIVIL

Conhecimentos específicos: Materiais de construção civil: Classificação, propriedades gerais e normalização, Materiais cerâmicos,

Aço para concreto armado e protendido. Polímeros.  Agregados. Aglomerantes não‐hidráulicos (aéreos) e hidráulicos.  Concreto.

Argamassas. Tecnologias das construções. Terraplanagens. Canteiros de obras. Locações de obras. Sistemas de formas para as

fundações e elementos da superestrutura (pilares, vigas e lajes). Fundações superficiais e profundas. Lajes. Telhados com telhas

cerâmicas,  telhas  de  fibrocimento  e  telhas  metálicas.  Isolantes  térmicos  para  lajes  e  alvenaria.  Impermeabilizações.  Sistemas

hidráulicos  prediais.  Projetos  de  instalações  prediais  hidráulicas,  sanitárias  e  de  águas  pluviais.  Materiais  e  equipamentos.

Instalações de prevenção e combate ao incêndio. Instalações de esgoto sanitário e de águas pluviais. Instalações prediais elétricas e



telefônicas. Instalações elétricas de iluminação de interiores e exteriores. Simbologia, lançamento de pontos, divisão de circuitos,

quadro de cargas, proteção e condução, tubulação e fiação e entrada de energia. Proteção das instalações elétricas arquitetônicas.

Lumino técnica. Iluminação incandescente, fluorescente e a vapor de mercúrio. Cálculo de iluminação. Instalações telefônicas, para

motriz e SPDA (para-raios). Projetos elétrico e telefônico. Informáticas (programas de softwares básicos para uso em escritório e

AutoCAD). Probabilidade e estatística. Cálculos de probabilidade. Variáveis aleatórias e suas distribuições. Medidas características

de uma distribuição de probabilidade. Modelos probabilísticos. Análises estática e dinâmica de observações. Noções de testes de

hipóteses. Compras na Administração Pública. Licitações e contratos. Princípios básicos da licitação. Definições do objeto a ser

licitado.  Planejamentos das compras.  Controles e cronogramas. Conhecimento e procedimentos de construção de estradas de

rodagem,  vias  públicas,  obras  de  abastecimento  de  água,  drenagem,  irrigação  e  saneamento  urbano  e  rural,  processos  de

aprovação de projetos, qualidade e segurança de obras, vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos, normas e

documentação  técnica,  processos  licitatórios  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  infração  a  normas  e  posturas  municipais,

desmembramentos, loteamentos, abertura de ruas; noções de estruturas, saneamento e meio ambiente (redes de esgoto, estação

de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, abastecimento de água, limpeza urbana - acondicionamento, coleta, transporte,

destinação final  do lixo),  poluição do meio ambiente,  arquitetura e urbanismo,  geologia e geotécnica,  materiais  de construção,

técnicas de construção, organização de canteiro de obras, solos. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras.

Patologia na Construção Civil.

CARGO 419: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Conhecimentos específicos: Código de Ética Farmacêutica. Legislação farmacêutica: Lei 5991/73, Lei 3820/60, Decreto 85878/81,

Decreto 74170/74, Lei 9772/99, Portaria 344/98, RDC 302/05; Farmácia hospitalar: estrutura organizacional, Estrutura administrativa,

Conceito.  Medicamentos  controlados,  Medicamentos  genéricos,  medicamentos  excepcionais,  Padronização  de  medicamentos.

Controle  de  infecção  hospitalar;  Planejamento  e  controle  de  estoques  de  medicamentos  e  correlatos.  Farmacocinética  e

farmacodinâmica:  introdução  à  farmacologia;  noções  de  ensaios  biológicos;  vias  de  administração  e  manipulação  de  formas

farmacêuticas  magistrais  e  oficinais;  absorção,  distribuição  e  eliminação  de  fármacos;  biodisponibilidade  e  bioequivalência  de

medicamentos; interação droga-receptor; interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas. Fármacos que agem

no  sistema  nervoso  autônomo  e  sistema  nervoso  periférico:  parassimpatomiméticos;  parassimpatolícos;  simpatomiméticos;

simpatolíticos;  anestésicos  locais;  bloqueadores  neuromusculares.  Fármacos  que  agem  no  sistema  nervoso  central:

hipnoanalgésicos;  anestésicos  gerais;  tranquilizantes;  estimulantes  do  SNC;  anticonvulsivantes;  autacóides  e  antagonistas;

antiinflamatórios não esteroides;  antiinflamatórios esteroides;  Farmacologia-Interações medicamentosas, agonistas,  antagonistas,

bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Reações adversas a

medicamento; interações e incompatibilidade medicamentosas. Farmacotécnica – formas farmacêuticas para uso parenteral, formas

farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Manipulação de medicamentos,

produção de antissépticos e desinfetantes, Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e

controle de qualidade. Métodos de extração e isolamento de produtos naturais; desenvolvimento e validação de métodos analíticos,

ensaios  farmacopeicos  de  controle  de  qualidade;  métodos  cromatográficos  e  espectrométricos  de  análises:  fundamentos  e

aplicações; técnicas modernas na investigação de produtos naturais: biotecnologia, preparo, diluição e padronização de soluções.

Nanotecnologia farmacêutica. Biossegurança. Análise de protocolos e relatórios de estudos de Equivalência Farmacêutica e Perfil de

Dissolução; Análise de protocolos e relatórios de Bioequivalência; Notificação de matérias primas reprovadas à ANVISA; Atividades

de implantação da Farmacovigilância seguindo recomendações da Anvisa. Procedimentos pré-analíticos: obtenção; conservação;

transporte e manuseio de amostras biológicas destinadas à análise, coleta, manipulação, preparo e transporte de sangue, urina e

fluidos biológicos Procedimentos analíticos aplicados às principais dosagens laboratoriais: Análises bioquímicas de sangue, urina e

fluidos biológicos; bioquímica clínica; Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de referência. Função renal. Equilíbrio

hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da

glicose.  Lipídeos:  metabolismo  e  métodos  de  dosagem.  Lipoproteínas:  classificação  e  doseamento.  Proteínas  específicas:

classificação  e  métodos  de  dosagem.  Função  hepática:  correlação  com enzinas  séricas,  metabolismo  da  bilirrubina,  métodos

laboratoriais,  correlações  clínico-patológicas.  Enzimologia  clínica:  Princípios,  correlações  clínico-patológicas.  Função  endócrina:



hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos de

dosagem, correlações clínico-patológicas; hematologia, hemostasia e imunohematologia; Urinálise – Coleta, testes químicos, testes

físicos, Página 5 de 11procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento; microbiologia clínica (bacteriologia, micologia,

virologia e parasitologia); Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças nas

doenças  infecciosas.  Métodos  para  detecção  de  antígenos  e  anticorpos:  reações  de  precipitação,  aglutinação,  hemólise,

imunofluorescência;  testes  imunoenzimáticos.  Imunoglobulinas;  sistema  complemento;  reações  sorológicas  (aglutinação,

precipitação,  imunofluorescência),  e  rotina  hematológica  (hemostasia,  coagulação,  anemias  e  hemopatias  malignas).  Aspectos

hematológicos nas infecções bacteriana e viral.  Leucemias. Observações gerais para todas as dosagens, curvas de calibração;

colorações especiais e interpretação de resultados. Controle de qualidade e biossegurança em laboratórios de pesquisa, de análises

clínica e biologia molecular. Testes diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs.

Prova cruzada. Normas gerais de serviços de hemoterapia; doação de sangue; critérios para triagem laboratorial de doador de

sangue; hemocomponentes, hemoderivados: métodos de preparação, armazenamento, transporte, testes e análise de controle de

qualidade Hemovigilância de incidentes transfusionais imediatos e tardios. Biossegurança em hemoterapia.

CARGO 420: FISCAL DE RENDA

Conhecimentos específicos:  DIREITO CONSTITUCIONAL: Conceitos de teoria do Estado. Princípios do Estado Democrático de

Direito.  Conceito  de  Constituição.  Regras  materialmente  constitucionais  e  formalmente  constitucionais.  Tipos  de  Constituição.

Hermenêutica constitucional. O Direito Constitucional e os demais ramos do direito. Poder constituinte originário e derivado. Controle

de  constitucionalidade.  Controle  judiciário  difuso  e  concentrado.  Ação  declaratória  de  constitucionalidade.  Ação  direta  de

inconstitucionalidade. Constituição da República Federativa do Brasil: Princípios fundamentais e Direitos e Deveres individuais e

coletivos. O habeas corpus. O mandado de segurança. O direito de petição. O mandado de injunção. A ação popular. A ação civil

pública.  O  habeas  data.  Direitos  sociais.  Cidadania  plena  e  participação  político-social.  Organização  político-administrativa.  O

federalismo no Brasil. Repartição de rendas. Repartição de competências. Competências constitucionais: União, Estados, Distrito

Federal e Municípios. Intervenção nos estados e municípios. Administração pública, disposições gerais e servidores públicos civis.

Separação de poderes. Sistemas de governo. Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Ministério Público. Processo

legislativo.  Defesa  do  Estado  e  as  instituições  democráticas.  Princípios  gerais  da  atividade  econômica  e  financeira.  Sistema

Tributário Nacional e do Orçamento e Finanças Públicas. Fundamentos do Estado. Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder

Judiciário. Funções essenciais à justiça. Administração Pública. Servidores Públicos Civis. Segurança Pública. Tributação, finanças e

orçamentos.

 Direito  tributário:  Receitas  Públicas.  Sistema  Tributário  Nacional:  previsão  constitucional;  atribuição  de  competência  tributária,

princípios constitucionais tributários, limitações ao poder de tributar. Matérias reservadas à previsão por lei complementar. Impostos

de competência da União. Impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal. Impostas de competência dos Municípios.

Repartição  das  receitas  tributárias:  receita  da  União  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos  Municípios.  Receita  dos  Estados

distribuídas  aos  Municípios.  Tratados  e  Convenções  Internacionais.  Legislação  Tributária:  lei  complementar,  lei  ordinária,  lei

delegada;  decretos  legislativos,  resoluções  do  Senado  Federal;  atos  normativos  de  autoridades  administrativas:  decretos  e

despachos  normativos  do  executivo,  resoluções  administrativas,  portarias,  decisões  administrativas.  Métodos  de  interpretação.

Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Interpretação sistemática, teleológica e outras. As normas do

Código Tributário Nacional. Tributo: definição e espécies – impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios,

contribuições especiais. Obrigação tributária: principal e acessória - conceito. Aspecto objetivo: fato gerador - hipótese de incidência

tributária:  incidência e não incidência,  isenção,  imunidade,  domicílio tributário.  Competência tributária,  sujeito ativo.  Capacidade

tributária; sujeito passivo: contribuinte e responsável; responsabilidade solidária, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por

infrações;  substituição  tributária.  Elemento  valorativo:  base  de  cálculo,  alíquota.  Crédito  Tributário:  lançamento  -  efeitos  e

modalidades.  Suspensão,  extinção  e  exclusão  do  crédito  tributário.  Administração  tributária  –  fiscalização,  regulamentação,

competência, limites, procedimentos. Dívida ativa – certidão negativa. 

Direito Administrativo: 1. Regime jurídico administrativo. 3. A Administração Pública: Conceito. Poderes e deveres do administrador

público. Uso e abuso do poder. Organização administrativa brasileira: princípios, espécies, formas e características. Centralização e



descentralização da atividade administrativa do Estado. Concentração e Desconcentração. Administração Pública Direta e Indireta,

Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas, Sociedades de economia mista. 4. Poderes Administrativos: poder vinculado,

poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. 5. Atos Administrativos. Conceitos e

requisitos.  Classificação. Espécies. Validade. Formalidade. Motivação. Revogação. Anulação. Modificação. Extinção. Controle de

Legalidade. Contratos Administrativos. Alteração unilateral e bilateral. Modalidades de contratos. Extinção, prorrogação e renovação.

Inexecução. Revisão, rescisão e suspensão. Licitação (Lei nº 8.666/93)- finalidade, princípios e objeto da licitação. 7. Servidores

públicos. Classificação e Regime Jurídico. Cargos públicos. Provimento em cargo público. Direitos, vantagens, deveres e Obrigações

dos servidores públicos. Regime de Previdência do servidor público.  (art.  40 e emendas correlatas, da Constituição Federal.  6.

Serviços Públicos. Conceito. Classificação. Regulamentação e Controle. Requisitos do serviço e direitos do usuário. Competência

para prestar o serviço. Formas e meios de prestação do serviço. Os direitos do administrado. 8. Responsabilidade civil do Estado. 

CARGO 421: FONOAUDIÓLOGO

Conhecimentos  específicos: Audiologia:  Desenvolvimento  do  Sistema  Auditivo.  Processamento  Auditivo.  Audiologia  Educacional.

Linguagem:  Anatomia  e  Fisiologia  da  Linguagem.  Aquisição  e  Desenvolvimento  da  Linguagem.  Etiologia.  Avaliação.  Classificação.

Diagnóstico. Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de linguagem. Alterações do desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de

Aprendizagem e Dislexia. Alterações da Linguagem de Origem Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial:

Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia nas funções Orofaciais, nas Disfunções da Articulação Temporomandibular, nas Alterações de

Fala,  na Fissura Labiopalatina,  na Disfagia Orofaríngea Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico Clínico.

Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal. Saúde Pública: Saúde Escolar. Lei nº 8.112/90.

CARGO 422: MÉDICO AUDITOR

Conhecimentos específicos: Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência; competência profissional;

âmbito  do  trabalho;  execução  do  trabalho  e  administração  do  órgão  de  auditoria  interna.  Auditoria  no  setor  público  estadual.

Finalidades e objetivos da auditoria. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à execução dos trabalhos. Normas

relativas  à  opinião  do  auditor.  Relatórios,  pareceres  e  certificados  de  auditoria.  Operacionalidade.  Objetivos,  técnicas  e

procedimentos  de  auditoria.  Planejamento  dos  trabalhos.  Programas  de  auditoria.  Papéis  de  trabalho.  Testes  de  auditoria.

Amostragem estatística em auditoria. Eventos ou transações subseqüentes. Revisão analítica. Entrevista. Conferência de cálculo.

Confirmação. Interpretação das informações. Observações. Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações

contábeis. Normas relativas ao Parecer. Ética profissional e responsabilidade legal. Avaliação dos controles internos. Materialidade,

relevância e risco em auditoria. Evidência em auditoria. Função da auditoria Interna. Sistemas de controle interno e externo e suas

normas constitucionais e legais. 

CARGO 423: MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

Conhecimentos específicos: POLÍTICA DE SAÚDE: Evolução da Política de Saúde. SUS. Legislação e financiamento. Modelo

Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA:

acolhimento, produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política nacional de humanização,

programação de ações e construção de agenda compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF.

Sistema de informação da atenção básica. Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de

Saúde.  Atuação do Médico nos  programas Ministeriais:  Hanseníase,  Tuberculose,  Hipertensão,  Diabetes.  Atenção à Saúde da

Mulher. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas

em Medicina Clínica; doenças causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente e

agentes físicos e químicos; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção,

Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da

Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Motivação Compulsória; Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos

de Pediatria;  Emergências Médicas: Cardiovasculares,  Respiratórias, Neurológicas,  Pneumológicas dos distúrbios metabólicos e

endócrinos gastroenterológicos, das doenças infectocontagiosas, dos estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da



Ortopedia, das feridas e queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações

exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de feridas

no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar e assistência Médica em domicílio. Visitas

Domiciliares.  Trabalho  em equipe  multiprofissional.  Relacionamento  Interpessoal.  Propedêutica  em clínica  médica.  Prevenção,

nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterapicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnostico

diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose

hepática;  Aparelho  cardiovascular:  angina  pectoris,  infarto  agudo  do  miocárdio,  hipertensão  arterial  sistêmica;  Sistema

Hematopoiético:  anemias,  leucoses e linfomas; Sistema renal:  infecções do trato urinário,  GNDA e GNC; Aparelho respiratório:

pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.

CARGO 424: MÉDICO PEDIATRA

Conhecimentos  específicos: Aleitamento  materno.  Desnutrição.  Imunizações.  Crescimento  e  Desenvolvimento.  Doenças

exantemáticas. Febre de origem indeterminada. Infecções respiratórias agudas. Anemias na infância. Gastroenterocolite. Desidratação e

reidratação. Parasitoses intestinais. Constipação intestinal. Dermatoses da infância. Meningites e encefalites. Rinite e asma. Abdome

agudo.  Acidentes  na  infância.  Intoxicações  na  infância.  Norma  Operacional  da  Assistência  à  Saúde  –  SUS-NOAS-01/02;  Norma

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS-1996; Emenda Constitucional Nº 29 de 13 de setembro de 2000.  Ética

Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do

desenvolvimento  neuro-psicomotor,  Imunizações:  ativa  e  passiva,  Alimentação  do  recém-nascido  e  lactente:  carências  nutricionais,

desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa,

Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite,

Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos:

Acidose e alcalose metabólicas,  Desidratação aguda,  Diabetes  mellitus,  Hipotireoidismo e hipertireoidismo,  Insuficiência  supra-renal.

Distúrbios neurológicos: Coma, Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal:

Glomerulopatias,  Infecções  do  trato  urinário,  Insuficiência  renal  aguda e  crônica,  Síndrome hemolítico-urêmica,  Síndrome nefrótica.

Distúrbios  onco-hematológicos:  Anemias  carenciais  e  hemolíticas,  Hemorragia  digestiva,  Leucemias  e  tumores  sólidos,  Síndromes

hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias

agudas.  Doenças infecciosas comuns da infância.  Estafilococcias e estreptococcias.  Infecção hospitalar.  Meningoencegalites virais e

fúngicas.  Sepse e meningite  de etiologia bacteriana.  Tuberculose.  Viroses respiratórias.  Violência Doméstica.  Primeiros Socorros no

Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas.

CARGO 425: MÉDICO PLANTONISTA 12 HORAS

Conhecimentos específicos: Saúde Comunitária,  Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva, Cuidados gerais

com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca,

miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica,

embolia  pulmonar,  pneumonias  e abscessos  pulmonares.  Doenças gastrointestinais  e  hepáticas:  e  insuficiência  úlcera  péptica,

doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatiastóxicas

hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica e litíase renal. Doenças

endócrinas:  diabetes  mellitus,  hipotireoidismo  e  hipertireoidismo,  tireoidite  e  nódulos  tireoidianos.  Doenças  reumáticas:  artrite

reumatóide,  espondiloartropatias  e  gota.  Doenças  infecciosas  e  terapia  antibiótica.  Exames  complementares  invasivos  e  não‐

invasivos  de  uso  corriqueiro  na  prática  clínica  diária.  Emergências  clínicas.  Controle  de  infecções  hospitalares.  Doenças

neurológicas,  AVC,  polirradiculoneurites,  polineurites  e  doenças  periféricas.  Diabetes.  Saúde mental.  Doenças  degenerativas  e

infecciosas do SNC. Lei 8.080 de 19/09/1990 e demais leis relativas à Saúde Pública, resoluções e normas do Conselho Nacional de

Saúde. Ética Médica.

CARGO 426: MÉDICO PLANTONISTA 24 HORAS

Conhecimentos específicos: Saúde Comunitária,  Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva, Cuidados gerais



com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca,

miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica,

embolia  pulmonar,  pneumonias  e abscessos  pulmonares.  Doenças gastrointestinais  e  hepáticas:  e  insuficiência  úlcera  péptica,

doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatiastóxicas

hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica e litíase renal. Doenças

endócrinas:  diabetes  mellitus,  hipotireoidismo  e  hipertireoidismo,  tireoidite  e  nódulos  tireoidianos.  Doenças  reumáticas:  artrite

reumatóide,  espondiloartropatias  e  gota.  Doenças  infecciosas  e  terapia  antibiótica.  Exames  complementares  invasivos  e  não‐

invasivos  de  uso  corriqueiro  na  prática  clínica  diária.  Emergências  clínicas.  Controle  de  infecções  hospitalares.  Doenças

neurológicas,  AVC,  polirradiculoneurites,  polineurites  e  doenças  periféricas.  Diabetes.  Saúde mental.  Doenças  degenerativas  e

infecciosas do SNC. Lei 8.080 de 19/09/1990 e demais leis relativas à Saúde Pública, resoluções e normas do Conselho Nacional de

Saúde. Ética Médica.

CARGO 427: MÉDICO VETERINÁRIO

Conhecimentos específicos: Diagnóstico clínico e tratamento de patologias em animais de produção, companhia, silvestres e exóticos.

Controle e fiscalização sanitária de patologias com potencial zoonotico. Controle e elaboração de programa de imunização de animais de

produção, companhia, silvestres e eróticos. Combate de vetores e transmissões de zoonoses. Controle, elaboração de pareceres de

informe técnicos veterinários para toxinfecção,  envenenamento alimentar  e  por  animais  peçonhentos.  Controle  epidemiológico e de

investigação epidemiológica. Controle de qualidade de alimentos de origem animal e os também usados em alimentação animal.

CARGO 428: NUTRICIONISTA

Conhecimentos específicos:  Princípios Nutricionais.  Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes. Nutrição no Ciclo

da Vida - da Gestação ao Envelhecimento. Nutrição para a Manutenção da Saúde e Prevenção de Doenças. Patologia da Nutrição.

Bases da Dietoterapia. Recomendações Nutricionais - Adulto e Pediatria.  Necessidades Nutricionais -Idosos, Adulto e Pediatria.

Terapia Nutricional nas Enfermidades -Idosos, Adulto e Pediatria. Terapia Nutricional Enteral -Idosos, Adulto e Pediatria. Resolução

63 (Regulamento Técnico  para a Terapia  de Nutrição Enteral).  Administração e Nutrição na Produção de Refeições Coletivas.

Técnica Dietética.  Tecnologia de Alimentos; Alimentação e Nutrição; Produção de Alimentos; Técnica Dietética; Microbiologia dos

Alimentos; Toxicologia de Alimentos; Contaminações de Alimentos; Doenças Transmitidas por Alimentos; Controle de Qualidade;

Higiene de Alimentos;  Portaria  nº  326,  de 30 de julho de 1997 da ANVISA (aprova o Regulamento Técnico sobre "Condições

Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos").  Análise

de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

CARGO 429: PROFESSOR MAPA (ANOS INICIAIS)

Conhecimentos específicos: As concepções de educação e suas repercussões na organização do trabalho pedagógico; avaliação

educacional; concepções e práticas avaliativas na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; instâncias colegiadas -

gestão  democrática;  concepções  de  currículo;  função  social  da  escola;  concepções  de  desenvolvimento  e  de  aprendizagem;

princípios metodológicos – concepção de alfabetização e letramento; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da

Educação  Inclusiva;  alfabetização  na  perspectiva  sócio  interacionista:  Avaliação  mediadora  –concepção,  instrumento  de

acompanhamento da aprendizagem do aluno; estrutura, funcionamento e especificidades dos diversos níveis e modalidades de

ensino;  encaminhamentos  metodológicos  das  áreas do conhecimento e das linguagens na educação infantil  MEC/PCNs/DCEI;

tecnologias da informação e comunicação na aprendizagem.

CARGO 430: PROFESSOR MAPB (ARTE)

Conhecimentos  específicos: História do ensino da arte visual  no Brasil;  Principais correntes da arte visual  no Brasil;  Educação,

multiculturalismo e interdisciplinaridade da arte visual; Ensino não formal na arte visual; Abordagens metodológicas do ensino da arte visual;

Artista-professor e professor-artista; Processos artísticos do professor e sua prática educativa; Expressões plásticas e ordenações visuais e

perceptivas nos espaços bi e tri dimensionais; Fundamentos de Arte Educação; Arte e o desenvolvimento da criatividade; A metodologia do



ensino de arte nas diferentes áreas e sua relação com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio-cultural. Noções sobre

educação especial/inclusiva.  Conhecimentos  sobre  a  LDBEN –  Lei  Federal  nº  9394/96.  Constituição  Federal  (art.  205 a  212).

Questões relacionadas com Planejamento da ação didática. Psicologia da aprendizagem. Avaliação, compromisso social e ético dos

professores. Projeto Político-Pedagógico.

CARGO 431: PROFESSOR MAPB (CIÊNCIAS)

Conhecimentos específicos: Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação didática e metodológica

desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. Modelos da origem e evolução do Universo e da Terra. Sistema solar e movimentos da

Terra, Sol e Lua. Origem, organização e evolução dos seres vivos. Biodiversidade no planeta. Transformações químicas no ambiente e nas

práticas da vida diária; Propriedades da matéria e sua relação com os diferentes usos dos materiais. Transformações de energia no

cotidiano: luz, calor, eletromagnetismo, som e movimento. Relações de consumo a degradação ambiental e a busca da sustentabilidade. A

complexidade das questões ambientais nas suas dimensões global e local. Interferência do ser humano nos ciclos naturais e impactos

ambientais. Promoção da saúde individual e coletiva e ações voltadas para melhoria da qualidade de vida. Funções vitais do organismo

humano. Sexualidade humana, contracepção e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Conhecimento científico e

tecnológico como construção histórica e social. A temática espacial na sala de aula.Política Nacional de Educação Ambiental.  Noções

sobre educação especial/inclusiva. Conhecimentos sobre a LDBEN – Lei Federal nº 9394/96. Constituição Federal (art. 205 a 212).

Questões relacionadas com Planejamento da ação didática. Psicologia da aprendizagem. Avaliação, compromisso social e ético dos

professores. Projeto Político-Pedagógico.

CARGO 432: PROFESSOR MAPB (GEOGRAFIA)

Conhecimentos específicos: Formação territorial do Brasil; Desenvolvimento socioeconômico e a questão regional brasileira; As escalas

geográficas e cartográficas para o conhecimento do território; Urbanização: dinâmica e tendências no Brasil e no Município. Rede e

hierarquia urbanas no Brasil; Crescimento e distribuição espacial da população brasileira; Indústrias: estrutura, distribuição e crescimento no

Brasil;  Espaço rural e relações campo-cidade; Aproveitamento energético no Brasil:  fontes, distribuição espacial e novas tecnologias;

Sistemas de Informações Geográficas: análise de dados, seleção e manipulação e elaboração de mapas temáticos; Análise do relevo

aplicada ao planejamento ambiental; Pesquisa ambiental: análise de impactos e interdisciplinaridade; Geografia Física na avaliação das

limitações, potencialidades e mudanças ambientais; Principais unidades do relevo brasileiro; Bacias hidrográficas: análise ambiental e

manejo de recursos naturais;  Litoral  brasileiro;  Erosão e conservação dos solos no Brasil:  causas e consequências.  Noções sobre

educação especial/inclusiva.  Conhecimentos  sobre  a  LDBEN –  Lei  Federal  nº  9394/96.  Constituição  Federal  (art.  205  a  212).

Questões relacionadas com Planejamento da ação didática. Psicologia da aprendizagem. Avaliação, compromisso social e ético dos

professores. Projeto Político-Pedagógico.

CARGO 433: PROFESSOR MAPB (HISTÓRIA)

Conhecimentos específicos: Fundamentos teóricos do pensamento histórico - História Positivista, Marxista, Nova História e as correntes

atuais do pensamento historiográfico. TRABALHO E SOCIEDADE - Organização temporal e espacial das relações sociais de produção,

destacando o trabalho na Modernidade. O trabalho no capitalismo, terceirização, o trabalho informal, diferentes tipos de exploração,

alienação  e  os  movimentos  de  resistência.  CULTURA -  Representações  culturais,  mudanças  culturais  relacionadas  aos  meios  de

comunicação e aos movimentos sociais. Conceito de mestiçagem cultural. IDEIAS E PRÁTICAS REVOLUCIONÁRIAS - Tecnológicas:

industrial e dos meios de comunicação. Sociais: movimentos feministas e de jovens; ascensão do proletariado; as lutas étnicas. Políticas e

ideológicas: grupos e correntes de contestação. PODER E VIOLÊNCIA - Regimes autoritários do mundo contemporâneo e poder dos

grupos organizados. Movimentos de resistências e reivindicatórios. GLOBALIZAÇÃO - Meios de comunicação e transporte. A invenção da

imprensa e divulgação de ideias. Novas formas de integração e desintegração econômica e distribuição de poder. A modernização do

Brasil. NAÇÃO E NACIONALIDADE - O princípio das nacionalidades e a formação do Estado Nacional Brasileiro. Culturas e identidades.

Disputas étnicas no Brasil, África e Europa. CIDADANIA - O Estado e a participação política do cidadão. Cidadania e liberdade: escravidão

na Antiguidade e  nos  tempos  modernos,  servidão,  movimentos  em prol  da  igualdade  étnica.  Cidadania  e  manifestações  culturais.

Movimentos de preservação da memória nacional e dos grupos sociais. A construção de noções de temporalidade na história ensinada.

Noções sobre educação especial/inclusiva. Conhecimentos sobre a LDBEN – Lei Federal nº 9394/96. Constituição Federal (art. 205



a 212). Questões relacionadas com Planejamento da ação didática. Psicologia da aprendizagem. Avaliação, compromisso social e

ético dos professores. Projeto Político-Pedagógico.

CARGO 434: PROFESSOR MAPB (LÍNGUA INGLESA)

Conhecimentos específicos: Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa e sua relação com os Parâmetros Curriculares

Nacionais – língua estrangeira. Compreensão de textos. Relação texto-contexto. Conceito de gênero textual e de tipo de texto. Verbos:

tempo, modo e voz; auxiliares modais; ‘phrasal verbs’. Substantivos, pronomes, artigos, adjetivos, possessivos, numerais. Expressando

tempo, maneira e lugar: os advérbios e preposições. Subordinação e coordenação. Coesão. Marcadores discursivos. Discurso direto e

relatado. Inglês escrito e falado: contrastes principais. Noções sobre educação especial/inclusiva. Conhecimentos sobre a LDBEN – Lei

Federal nº 9394/96. Constituição Federal (art. 205 a 212). Questões relacionadas com Planejamento da ação didática. Psicologia da

aprendizagem. Avaliação, compromisso social e ético dos professores. Projeto Político-Pedagógico.

CARGO 435: PROFESSOR MAPB (LÍNGUA PORTUGUESA)

Conhecimentos específicos: I. LINGUAGEM, INTERLOCUÇÃO E DIALOGISMO. Língua e linguagem: função simbólica (representação

de mundo) e função comunicativa (interação social, ação linguística); dimensões da linguagem (semântica, gramatical e pragmática);

discurso  e  texto;  texto  e  elementos  constitutivos  do  contexto  de  produção;  gêneros  do  discurso:  estrutura,  sequências  discursivas

predominantes  e  marcas  linguísticas  recorrentes,  dialogia  e  intertextualidade.  II  VARIAÇÃO LINGUÍSTICA,  NORMA E ENSINO DA

LÍNGUA. Modalidades, variedades, registros; concepções de gramática: normativa ou prescritiva, descritiva, internalizada; diferenças entre

padrões do oral e do escrito; norma culta; conexão entre orações e períodos: parataxe, coordenação e subordinação. III. PRÁTICAS DE

LEITURA E DE PRODUÇÃO DE TEXTO. O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e fatores de coerência; texto e Leitor:

procedimentos de Leitura; tipos de atividades de escrita (transcrição, reprodução, paráfrase, resumo, decalque, criação). IV. LITERATURA.A

dimensão estética da linguagem; instâncias de produção e de legitimação da produção literária; pactos de Leitura: Leitor e obra; a literatura

e sua história: paradigmas estéticos e movimentos literários em língua portuguesa; teatro e gênero dramático; romance, novela, conto e

gêneros narrativos; poema e gêneros líricos; intertextualidade e literatura.  Noções sobre educação especial/inclusiva. Conhecimentos

sobre a LDBEN – Lei Federal nº 9394/96. Constituição Federal (art. 205 a 212). Questões relacionadas com Planejamento da ação

didática. Psicologia da aprendizagem. Avaliação, compromisso social e ético dos professores. Projeto Político-Pedagógico.

CARGO 436: PROFESSOR MAPB (MATEMÁTICA)

Conhecimentos  específicos: Noções  de  lógica:  proposições,  conectivos,  negação  de  proposições  compostas.  Conjuntos:

caracterização, pertinência, inclusão, igualdade e intervalos. Conjuntos numéricos. Operações: união, interseção, diferença e produto

cartesiano. Composição de funções. Função inversa. Principais funções elementares: 1o grau, 2o grau, exponencial e logarítmica.

Médias aritméticas e geométricas. Progressões aritméticas e geométricas. Análise combinatória. Trigonometria. Geometria. Matrizes

e Determinantes. Juros e porcentagem. Conjuntos. Conjuntos numéricos. Funções: linear, quadrática, modular, exponencial e logarítmica.

Funções definidas por várias sentenças. Equações e inequações. Matemática financeira: porcentagem, juros simples e compostos, regra de

três simples e composta. Progressões aritméticas e geométricas. Trigonometria. Resolução de triângulos e suas aplicações. Matrizes.

Determinantes. Sistemas lineares. Binômio de Newton. Probabilidade. Noções de estatística. Geometria plana: área e perímetro de figuras

planas. Estudo da circunferência.  Geometria espacial:  poliedros,  paralelepípedos, cubo, cilindro, cone, pirâmide, e esfera. Geometria

analítica: reta e circunferência. Polinômios e equações polinomiais. Noções sobre educação especial/inclusiva. Conhecimentos sobre a

LDBEN – Lei Federal nº 9394/96. Constituição Federal (art. 205 a 212). Questões relacionadas com Planejamento da ação didática.

Psicologia da aprendizagem. Avaliação, compromisso social e ético dos professores. Projeto Político-Pedagógico.

CARGO 437: PSICÓLOGO

Conhecimentos  específicos: Psicoterapia  breve.  Psicopatologias.  Recrutamento  e  Seleção.  Treinamento.  Adolescência.

Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, As etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e

adolescentes.  Código  de  ética  da  categoria;  A psicologia  como  ciência.Diferentes  escolas,  diferentes  campos  de atuação  e

tendências teóricas. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas. Delimitação histórica do campo teórico da Psicopatologia: a visão



da psicopatologia Clínica, da Psiquiatria , da Psicanálise e de outras linhas terapêuticasPsicopatologia e o método clínico. Modos de

funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do

psiquismo. Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e

seus papéis. Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho. Psicologia Hospitalar; O psicólogo e a saúde pública. Teorias e

técnicas psicoterápicas. Psicoterapias: individuais/Grupal/Familiar; - Saúde Mental Comunitária; Políticas públicas de saúde e Saúde

Mental. Técnicas de Exame Psicológico. Técnicas de Entrevista. Intervenção Diagnóstica. O plano sintomatológico e o estudo das

funções psíquicas: o exame psíquico para avaliação sintomatológica do estado mental. Psicopatologia médica: quadros clínicos e

categorias diagnósticas. Psicopatologia médica: a questão do diagnóstico e do prognóstico. Critérios diagnósticos do DSM-IV e do

CID-10:  procedimentos,  alcances  e  limites.  A  linhagem  estrutural  neurótica  de  personalidade:  aspectos psicológicos  e

metapsicológicos.  A linhagem estrutural  psicótica de personalidade:  aspectos psicológicos e metapsicológicos.  As organizações

limítrofes  de  personalidade:  aspectos  psicológicos  e  metapsicológicos.  Psicopatologia  e  desenvolvimento  emocional  infantil.  A

Psicopatologia e o trabalho multidisciplinar. Avanços e tratamentos alternativos ao paciente com transtornos graves: hospital dia,

moradia assistida, acompanhamento terapêutico. propostas inclusivas.  A Reforma Psiquiátrica e a atenção psicossocial no Brasil;

Histórico; Legislação específica; As ações assistenciais de saúde mental  no contexto atual do SUS; O trabalho em equipe nos

serviços de atenção à saúde mental do SUS. Saúde mental e saúde da família no SUS; A rede de atenção psicossocial: Organização

dos serviços: rede de atenção, psicossocial, planejamento e implantação de equipamentos substitutivos (CAPS I, II e III CAPS AD,

CAPS I, Residenciais Terapêuticas, Hospital Geral e outros), Movimentos de usuários e familiares. Saúde Mental e Saúde da Família.

Matriciamento. Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF); Família e Saúde Mental: diferentes leituras, principais discussões. A

família e a doença mental: abordagens terapêuticas. Linhas de Cuidado em Saúde Mental. Ética dos profissionais de saúde mental:

responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. (Conforme primeiro termo de retificação de 06

de março de 2010). Clínica Psicossocial. A abordagem teórico-assistencial do sofrimento psíquico nas perspectivas biomédica e

psicossocial. O relacionamento terapêutico e os princípios de comunicação como uma tecnologia na atenção psicossocial; Aspectos

individuais e sócio-familiares das práticas em saúde mental. (Conforme primeiro termo de retificação de 06 de março de 2010).

CARGO 438: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Conhecimentos específicos: Conteúdos básicos das ciências biológicas:  anatomia humana;  bioquímica;  citologia;  histologia e

embriologia.  Prática  da  Terapia  Ocupacional.  Fundamentos  da  Terapia  Ocupacional.  Constituição  do  Campo.  Tendências

contemporâneas em Terapia Ocupacional. Atividades e recursos terapêuticos: atividade lúdica; recursos tecnológicos; próteses e

órteses;  psicomotricidade.  Terapia  Ocupacional  no  Campo  Social.  Terapia  Ocupacional  em  Saúde  do  Trabalhador.  Terapia

Ocupacional e Deficiência Mental. Terapia Ocupacional e Reabilitação Física: abordagens terapêuticas neuromotoras e ortopédicas.

Terapia Ocupacional no contexto hospitalar. Terapia Ocupacional aplicada a gerontologia e geriatria. Interface arte e saúde.

CARGO 439: TURISMÓLOGO

Conhecimentos específicos: Evolução histórica, Origem do turismo. Turismo: aspectos conceituais e classificações: Conceituação

e terminologia. Classificações segundo o lugar de origem e de destino. Classificações segundo a estratificação socioeconômica do

turista.  Turismo:  multidisciplinaridade  e  interdisciplinaridade.  As  diferentes  disciplinas  relacionadas  ao  turismo.  Competências

governamentais  e  impactos.  Atrativos  turísticos:  definição,  classificação  e  hierarquização.  Produto  turístico:  Conceitos  e

componentes do produto. Particularidades do produto turístico. Elaboração e estruturação de produtos turísticos. Espaço turístico:

Organização do espaço turístico; impactos da exploração do espaço turístico. Paisagem: elementos básicos e propriedades. Espaço

turístico: divisão e tipologia. Clusters: conceitos, dimensionamento e importância. Noções de roteiros turísticos. Conceitos de roteiros

turísticos. Classificações dos roteiros turísticos. Noções de Ecologia e Proteção ao Meio Ambiente. Manifestações da cultura popular

e Patrimônio Cultural. Planejamento Turístico: Teoria e Técnica de Comunicação. Turismo Sustentável. Fundamentos Do Turismo:

definições de turismo. Turistas:  Definições Tipologias. Tipos e formas de turismo. Oferta turística e produto turístico. Patrimônio

turístico. Sociologia do Turismo: as motivações do Homem e seu lazer. Comportamento e as experiências vividas nas viagens.

Turistas  e  populações  locais.  Humanização  das  viagens.  Turismo  E  Proteção  Ambiental:  planejamento  sustentável.  Impactos

ambientais do turismo. Zoneamento dos espaços naturais. Turismo e educação ambiental. Turismo: planejamento, organização e



gestão:  conceitos básicos de planejamento.  O planejamento turístico.  O enfoque sistêmico no planejamento turístico.  Tipos de

planejamento em turismo.  Sinergia  no turismo.  Análise macro ambiental.  Diagnóstico.  Estratégias de marketing.  Estratégias de

comunicação.  Planos setoriais  para e estruturação do turismo. Roteiro  para diagnóstico de núcleos receptores.  Organização e

funções de uma Secretaria de Turismo. Pontos turísticos do município Fundão.

CARGO 440: ZOOTECNISTA

Conhecimentos específicos: Legislação federal sobre fiscalização de produtos destinados à alimentação animal. Legislação federal

sobre melhoramento animal. Nutrição animal.  Nutrição de monogástricos.  Nutrição de ruminantes. Plantas forrageiras e pastagens.

Melhoramento  animal.  Influência  do  ambiente  na  produção  animal.  Métodos  de  amostragem e  análise  de  produtos  destinados  à

alimentação  animal.  Análises  microbiológicas  e  físico-químicas  de  produtos  destinados  à  alimentação  animal.  Noções  básicas  de

biossegurança. Conhecimentos básicos sobre organismos internacionais e blocos econômicos regionais (OMC, FAO, OMS, CIPP, Codex

Alimentarius, COSAVE, UE e MERCOSUL). Noções básicas sobre normas e procedimentos operacionais em vigilância agropecuária, com

foco na comercialização de produtos destinados à alimentação animal. Comunicação rural, Métodos e meios de Extensão Rural, História

da extensão rural brasileira.


