ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
Avenida Deputado La Roque, 1229 – Centro CEP 65923-000
CNPJ 06.157.846/0001-16
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EDITAL N.º 001/2014
CONCURSO PÚBLICO
A Excelentíssima Sr.ª Prefeita de Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, nos termos da legislação
vigente, torna público para o conhecimento dos interessados a abertura das inscrições ao Concurso
Público que trata o presente Edital e seus Anexos, de provas e provas e títulos, destinado ao provimento
de 222 (duzentas e vinte e duas) vagas para cargos no âmbito da Administração Pública Municipal, o qual
se regerá de acordo com as instruções seguintes:

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido por este edital, o qual contém os itens, anexos e condições que o
regulam, conforme legislação vigente.
1.2. O Concurso Público será realizado pelo INSTITUTO LUDUS, com sede situada na Rua Vereador
Edmundo G. de Oliveira, N.º 173 - Bairro São Cristóvão, CEP: 64.055-030 Teresina-PI, empresa
contratada na formada lei, obedecidas as normas constantes no presente Edital.
1.3. Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de Amarante do Maranhão MA, as provas poderão ser realizadas em dois turnos ou em mais de uma data.
1.4 O concurso compreenderá de aplicação de Provas, Provas e Títulos.
1.4.1. Para os cargos de professores, por força de comando constitucional, o concurso comportará
provas e títulos, sendo que para os demais cargos o concurso constará apenas de provas.
1.5. O número máximo de candidatos classificados por cargo obedece [de forma subsidiária, face
a inexistência de legislação própria] ao Decreto Federal 6.944, de 21 de ago sto de 2009, conforme
os números estabelecidos no Anexo I deste Edital.
1.6. O regime de trabalho dos contratados é o estatutário, na forma da legislação do Município de
Amarante do Maranhão - MA.

2- DOS CARGOS E VAGAS
2.1. Número de Vagas: 222 (duzentas e vinte duas) vagas de cargos públicos, conforme quadros seguintes:
QUADRO: DAS VAGAS, DOS REQUISITOS E ESCOLARIDADE NECESSÁRIOS, LOCAL DE TRABALHO, VAGAS PARA PNEs,
CARGA HORÁRIA SEMANAL (CHS) E DA REMUNERAÇÃO
Total
Requisitos Necessários
Local de
Remuneração
Cargo
de
PNE(*)
CHS
(escolaridade mínima)
Trabalho
(R$)
Vagas
Formação Superior em
A critério da
Serviço Social + Registro no
Administração
ASSISTENTE SOCIAL
05
01
2.500,00 30h
Conselho Regional
Pública
Competente.
A critério da
Administração
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nível Médio Completo
16
02
724,00 40h
Pública
Ensino Médio e Curso de
A critério da
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
Formação de Auxiliar de
Administração
03
724,00 40h
DENTÁRIO
Consultório Dentário
Pública
A critério da
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Alfabetizado
Administração
30
04
724,00 40h
Pública
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Alfabetizado

Localidade MATA
fl.1
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/ MATA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
/ SERTÃO
BIÓLOGO

BIOMÉDICO

CONTADOR

DIGITADOR

ECONOMISTA

EDUCADOR FÍSICO

EDUCADOR SOCIAL

ENFERMEIRO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO FLORESTAL

FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

FISIOTERAPEUTA

FONOAUDIÓLOGO
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA

Alfabetizado
Ensino Superior Completo
com formação em Ciências
Biológicas e habilitação legal
para exercício da profissão.
Curso Superior em
Biomedicina, + registro no
Conselho de Classe
Curso superior de Ciências
Contábeis + Registro Regular
no CRC + Experiência
profissional mínima de 03
anos em contabilidade
pública
Ensino Médio + Curso de
Informática (mínimo de 80
horas-aula)
Curso Superior em Ciências
Econômicas + Registro
regular no CORECON
Graduado em Educação
Física + registro regular no
CREF
Ensino Médio completo
Graduação Superior em
Enfermagem + Registro
Regular no COREN
Graduação em Engenharia
Agronômica + Registro
Regular no CREA
Graduação em Engenharia
Civil + Registro Regular no
CREA
Graduação em Engenharia
Florestal + Registro Regular
no CREA
Graduação Superior em
Farmácia/Bioquímica +
Registro Regular no CRF
Graduação Superior em
Fisioterapia + Registro
Regular no CREFITO
Graduação Superior em
Fonoaudiologia + Registro
Regular no CREFONO
Curso Técnico em
Informática ou Curso Médio
fl.2

Localidade
SERTÃO

07

01

A critério da
Administração
Pública

01

A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração

724,00

40h

-

2.500,00

40h

01

-

2.500,00

40h

02

-

2.500,00

40h

04

01

800,00

40h

01

-

2.500,00

40h

01

-

2.500,00

40h

12

02

724,00

20h

06

01

2.500,00

40h

02

-

2.500,00

40h

01

-

2.500,00

40h

01

-

2.500,00

40h

02

-

2.500,00

40h

01

-

2.500,00

40h

01

-

2.500,00

40h

03

01

724,00

40h
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MÉDICO CIRURGIÃO

+ Curso de Informática
(mínimo de 120 horas-aula)
Curso Superior em Medicina
+ Residência na Área +
Registro Regular no CRM

MÉDICO CLÍNICO

Curso Superior em Medicina
+ Registro Regular no CRM

MÉDICO VETERINÁRIO

Curso Superior em Medicina
Veterinária + Registro
Regular no CRMV

MOTORISTA CNH “C”

Ensino Fundamental
Completo + CNH C

MOTORISTA CNH “D”

Ensino Fundamental
Completo + CNH D

NUTRICIONISTA
ODONTÓLOGO (CIRURGIÃODENTISTA) PARA PROGRAMA
SAÚDE BUCAL
OPERADOR DE MÁQUINAS
PESADAS

PEDAGOGO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
PROFESSOR – LÍNGUA INGLESA
PROFESSOR NÍVEL I / DISTRITO
PROFESSOR NÍVEL I / SEDE
PROFESSOR NÍVEL I / MATA
PROFESSOR NÍVEL I / SERTÃO

PSICOLOGO
PSICOPEDAGOGO

Curso Superior em Nutrição
+ Registro Competente no
CRN
Curso Superior em
Odontologia + Registro
regular no CRO
Alfabetizado + Experiência
comprovada no exercício da
profissão, no mínimo 3 (três)
anos
Curso Superior em
Pedagogia

Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública

01

-

13.000,00

40h

01

-

8.000,00

40h

01

-

2.500,00

40h

04

-

800,00

40h

02

-

1.000,00

40h

02

-

2.500,00

40h

03

-

2.500,00

40h

A critério da
Administração
Pública

05

-

1.500,00

40h

A critério da
Administração
Pública

02

-

2.500,00

40h

01

-

1.114,88

20h

05

01

1.114,88

20h

02

-

1.114,88

20h

02

-

869,99

20h

10

-

869,99

20h

11

-

869,99

20h

10

-

869,99

20h

03

-

2.500,00

40h

01

-

2.500,00

40h

Curso Superior, Licenciatura
Plena em Ciências, ou
SEDE DO
Biologia e/ou em Meio
MUNICÍPIO
Ambiente.
Licenciatura Plena em
SEDE DO
Educação Física
MUNICÍPIO
Licenciatura Plena em
SEDE DO
Língua Inglesa
MUNICÍPIO
Nível Médio, na modalidade
Localidade
Normal ou Curso Normal
DISTRITO
Superior ou Licenciatura
Sede do
Plena em Pedagogia, com
Município
habilitação para docência na Localidade MATA
Educação dos anos iniciais
do Ensino Fundamental ou
Localidade
específica para Educação
SERTÃO
Infantil.
A critério da
Curso Superior em Psicólogo
Administração
+ Registro Regular no CRP
Pública
Curso Superior em
A critério da
Pedagogia, com
Administração
fl.3
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especialização em
Psicopedagogia
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
(THD)
TERAPEUTA OCUPACIONAL

Pública

Curso Médio Completo +
Registro no COREN
Curso de Técnico Agrícola /
Técnico em Agropecuária +
Registro regular no CREA
Curso de Técnico em
Edificações + Registro no
CREA
Ensino Médio completo e
registro no CRO
Curso Superior em Terapia
Ocupacional + Registro
regular no CREFITO

VIGIA

Alfabetizado

VIGIA/MATA

Alfabetizado

VIGIA/SERTÃO

Alfabetizado

TOTAL

A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
A critério da
Administração
Pública
Na localidade
MATA
Na localidade
SERTÃO

10

01

724,00

40h

04

01

800,00

40h

02

-

1.000,00

40h

01

-

724,00

40h

01

-

2.500,00

40h

29

03

724,00

40h

03

-

724,00

40h

03

-

724,00

40h

222

19

PNE = 8,6% do total

(*) Vagas destinadas, preferencialmente a Portadores de Necessidades Especiais (PNEs). Fica
estabelecido que, mesmo nos cargos em que não consta na tabela acima previsão de vagas destinadas
preferencialmente a Portadores de Necessidades Especiais, caso seja, a critério da Administração
Pública, convocado mais de 03 classificados para determinado cargo, a quarta convocação, se houver,
para qualquer um dos cargos acima disponibilizados, nos quais não existe previsão de vagas para PNEs,
será, preferencialmente, ocupada por um Portador de Necessidades Especiais, respeitando-se a
classificação no cargo para o qual o candidato PNE concorre.
2.2. Os nomeados serão lotados conforme a disponibilidade e a critério da Administração Pública.
2.3. Não havendo candidatos aprovados para o preenchimento de todas as vagas oferecidas, o
Edital poderá ser reaberto para o provimento das vagas remanescentes.
2.4. As atribuições dos cargos estão contidas no Anexo III deste Edital.
2.5. Os membros da Comissão Organizadora do Concurso e funcionários do Instituto Ludus, assim
como seus cônjuges, companheiros, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º
grau, não poderão participar do certame, sob pena de exclusão dos mesmos a qualquer tempo,
sem devolução da taxa de inscrição.
2.6. Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da sua publicação, a qual deverá ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal
de Amarante do Maranhão, localizada na Av. Deputado La Roque, 1229, Centro, ou na sede do Instituto
Ludus, localizada na Rua Vereador Edmundo G. de Oliveira, N.º 173 - Bairro São Cristóvão, CEP: 64.055030 Teresina-PI.
2.7. A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais Aditivos, caso existam, relativos as
informações referentes as etapas deste Concurso Público, dar-se-ão com a afixação no Mural de
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Publicações da Prefeitura Municipal e no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br,
respeitando o que dispõe o subitem 15.11 deste Edital.
2.8. É de responsabilidade exclusiva do candidato observar, rigorosamente, o presente edital e os
comunicados a serem informados através dos meios de divulgação acima citados, vindo tais
documentos a constituir parte integrante deste edital.
2.9 Para aqueles cargos em que é especificado o local de trabalho, a indicação do local é
obrigatória. A não indicação do local de trabalho implica a eliminação do candidato, pois, para
os cargos nos quais são indicados os locais específicos da lotação, o local de trabalho do
servidor é vinculado ao Edital.
2.10. Para os cargos que exigem experiência, esta deve ser provada por apresentação da
Carteira de Trabalho (CTPS) ou por certidão, firmada pelo empregador.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão feitas somente pela Internet, conforme especificado nos subitens seguintes.
3.2. As inscrições serão feitas, via internet, no endereço www.institutoludus.com.br, no período
compreendido entre às 00:00 horas de 02/06/2014 às 23:59 horas de 02/07/2014.
3.2.1. A inscrição no Concurso Público implica aceitação tácita das normas estabelecidas neste Edital
e em outros que forem publicados durante a realização do Concurso Público, cujas regras, normas,
critérios e condições os candidatos se obrigam a cumprir.
3.3. O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo e, no dia da prova, escolher para qual cargo
vai concorrer.
3.3.1 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico do Instituto Ludus,
www.institutoludus.com.br,e adotar o procedimento abaixo discriminado:
3.3.2. Fazer a leitura do edital de abertura do concurso para conhecer e estar ciente das exigências e
regras contidas no mesmo;
3.3.3. Clicar no ícone “Inscrições Online”, selecionar o concurso no qual deseja se inscrever e clicar
em “Inscrição”;
3.3.4. Preencher integral e corretamente a ficha de inscrição com os seus dados pessoais e clicar no
ícone “Salvar”;
3.3.5. Após clicar em “salvar” a inscrição, o candidato deverá clicar no ícone “Confirmar”, e logo após
clicar no ícone “imprimir boleto bancário” para pagamento;
3.3.6. O boleto deverá ser pago na rede bancária até a data de vencimento nele expressa;
3.3.7. Informações complementares sobre os procedimentos de inscrição podem ser obtidas no
endereço eletrônico do Instituto Ludus, www.institutoludus.com.br.
3.4. O Instituto Ludus não se responsabilizará por solicitações de inscrições não recebidas por problemas
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de
comunicação, bem como quaisquer outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados.
3.5. O candidato assumirá a responsabilidade pelos dados fornecidos no ato da inscrição, sob as penas da
lei.
3.6. O valor relativo à inscrição não será devolvido em hipótese alguma.
3.6.1. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou para
outros concursos, bem como é vedada a alteração do cargo ao qual o candidato tenha efetuado o
pagamento da taxa de inscrição.
3.7. O comprovante de pagamento da inscrição original deverá ser mantido em poder do candidato até o
final do certame, pois caso haja necessidade de comprovação de pagamento pelo candidato, o Instituto
poderá solicitá-lo posteriormente.
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3.8. Não será aceita inscrição via postal, por fax ou outra forma que não estabelecida neste Edital,
tampouco pagamento via depósito bancário.
3.9. As inscrições efetuadas somente serão homologadas após a confirmação do pagamento do valor de
inscrição.
3.10. A confirmação de homologação da inscrição do candidato deverá ser consultada no endereço
eletrônico www.institutoludus.com.br, na data prevista no Anexo II – Cronograma do Concurso.
3.10.1. Caso haja algum erro ou omissão detectados em sua inscrição (nome, número de documento
de identidade, sexo, data de nascimento, endereço, etc.), o candidato terá o prazo, conforme previsto
no cronograma, após a divulgação para recorrer perante o Instituto Ludus, por meio de formulário
disponibilizado no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br.
3.10.2. Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento da
respectiva taxa de inscrição e que não conste como homologada, na forma do item 3.10, o qual deverá
ser protocolado em formulário específico disponível no site www.institutoludus.com.br, no
prazo estabelecido, conforme disposto subitem 3.10.1.
3.11. Não serão aceitas solicitações de mudança de cargo, sendo a escolha de exclusiva responsabilidade
do candidato no ato da inscrição.
3.12. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto nos casos previstos em lei municipal.
3.13. Será anulada a inscrição, em qualquer ocasião, se for verificado que deixou de ser cumprido
qualquer requisito previsto neste Edital.
3.14. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados após o
prazo estabelecido no boleto.
3.15. Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de Cadastro de Pessoa
Física (CPF) regularizado. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados:
Banco do Brasil, Correios ou Receita Federal, em tempo hábil, para conseguir o registro e o respectivo
número antes do término do período de inscrições.
3.16. O pagamento em terminais eletrônicos via envelopes, depósitos, DOC, TED e/ou transferências
bancárias NÃO será aceito em hipótese alguma.

4. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES
4.1 – Conforme o Quadro I, seguinte:
Quadro I - DO VALOR DAS INSCRIÇÕES
Valor das Inscrições

NIVEL

SUPERIOR

Assistente social, Biólogo, Biomédico, Contador, Economista,
Educador Físico, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro
Civil,
Engenheiro
Florestal,
Farmacêutico/Bioquímico,
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Cirurgião, Médico Clínico,
Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo (cirurgião-dentista)
para Programa Saúde Bucal, Pedagogo, Professor de Educação
Ambiental, Professor de Educação Física, Professor – Língua Inglesa,
Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional.

R$ 80,00

MÉDIO

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Digitador,
Educador Social, Instrutor de Informática, Professor Nível I /
Distrito, Professor Nível I / Sede, Professor Nível I / Mata, Professor
Nível I / Sertão, Técnico de enfermagem, Técnico de Agropecuária,
Técnico em edificações, e Técnico em Higiene Dental (THD),

R$ 60,00

Motorista CNH “C”, Motorista CNH “D”, e Operador de Máquinas

FUNDAMENTAL Pesadas.
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ELEMENTAR

Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços Gerais / Mata,
Auxiliar de Serviços Gerais / Sertão, Vigia, Vigia / Mata, Vigia/Sede,
e Vigia/Sertão.

R$ 30,00

5. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNEs).
5.1. Serão reservadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, em caso de aprovação, o mínimo
de 5% (cinco) por cento, não excedendo 20% (vinte) por cento do exato número de vagas determinadas
para cada cargo neste Edital, desde que a necessidade especial de que são portadoras seja compatível com
as atribuições do cargo para o qual concorre.
5.2. Na falta de candidatos aprovados para a vaga reservada, preferencialmente, aos portadores de
necessidades especiais, esta será preenchida pelos demais concursados, com a estrita observância da
ordem classificatória.
5.3. Serão consideradas necessidades especiais somente aquelas conceituadas na medicina especializada
enquadradas nas categorias descritas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99, com redação dada pelo
Decreto nº 5.296, de 2004.
5.4. De acordo com o referido Decreto, o candidato, portador de necessidades especiais, deverá
identificá-la na ficha de inscrição, declarando ainda estar ciente das atribuições do cargo e de que, no caso
de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições para fins de habilitação
no estágio probatório.
5.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas no
Decreto 3.298/99, particularmente em seu Artigo N° 40, participarão do Concurso Público em igualdade
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos
critérios de aprovação, horário, local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os
candidatos.
5.6. A solicitação de condições especiais será atendida, segundo os critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
5.7. Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão, nos termos estabelecidos no Anexo V e
VI, encaminhar até o último dia de inscrição os documentos a seguir via SEDEX ou por carta registrada
com aviso de recebimento ao Instituto Ludus, Rua Vereador Edmundo Genuíno de Oliveira, 173, São
Cristóvão, CEP 64055-030 Teresina-PI, endereçada ao setor responsável pelo Concurso que trata o
presente Edital.
a) Laudo Médico original ou cópia autenticada emitido nos últimos seis meses, atestando a
especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código da Classificação
Internacional de Doenças – CID, acompanhado da cópia simples do CPF e do RG. A apresentação do
Laudo Médico conforme o Anexo V.
b) Solicitação do acompanhamento para realizar prova com monitor ou a confecção da prova
ampliada, para os portadores de deficiência (cegos ou amblíopes) (Anexo VI)
c) Solicitação de tempo adicional para realização da prova, com justificativa de parecer emitido por
especialista da área de sua deficiência, para os candidatos cuja deficiência comprovadamente assim o
exigir. Esta deverá ser requerida no prazo determinado para as inscrições através de requerimento
constante no Anexo VI deste edital.
d) O candidato com deficiência auditiva, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste
item, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, o intérprete da Língua Brasileira de
Sinais-LIBRAS.
5.8. O cumprimento da alínea "a" é indispensável e determinará a não inclusão do candidato como
portador de necessidade especial;
5.9. O não atendimento da alínea "b" desobrigará a organização do Concurso Público da confecção de
prova ampliada para deficientes visuais ou amblíopes.
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5.10. O não atendimento da alínea "c" cancelará a concessão de tempo adicional.
5.11. O laudo médico terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido e nem será
fornecida cópia desse laudo.
5.12. O candidato portador de necessidade especial que, no ato da inscrição, não declarar esta condição,
não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
5.13. A classificação dos candidatos optantes pela reserva de vaga aos portadores de necessidade especial
dar-se-á no exato número de vaga da reserva, constando na lista geral de classificação do cargo para o
qual optou a concorrer, e em lista específica para deficientes.
5.14. O candidato portador de necessidade especial, se classificado, será, antes de sua nomeação,
submetido à avaliação de Equipe Multiprofissional indicada pela Prefeitura Municipal de Amarante do
Maranhão- MA, na forma do disposto no art. 43 do Decreto nº 3.298, de 20/12/99, que verificará sua
qualificação como portador de necessidades especiais ou não, bem como, o seu grau de capacidade para o
exercício do cargo.
5.15. A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão– MA seguirá a orientação do parecer da equipe
multiprofissional, de forma terminativa, sobre a qualificação do candidato como portador de
necessidades especiais e sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, não cabendo
recurso dessa decisão.
5.16. A data de comparecimento do candidato portador de necessidade especial aprovado perante a
Equipe Multiprofissional ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão– MA.
5.17. O candidato deverá estar atento à data mencionada no item 5.16 que será divulgada no mural da
sede da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão– MA.
5.18. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência
do candidato portador de necessidade especial à avaliação da Equipe Multiprofissional.
5.19. Caso o candidato não tenha sido classificado como portador de necessidade especial ou sua
deficiência não tenha sido julgada compatível com o exercício das atribuições do cargo, este passará a
concorrer juntamente com os candidatos de ampla concorrência, observada a rigorosa ordem de
classificação, não cabendo recurso dessa decisão.
5.20. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
5.21. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada), por qualquer via, é de
responsabilidade exclusiva do candidato. O Instituto não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio
que impeça a chegada dessa documentação a seu destino.

6. DAS PROVAS OBJETIVAS
6.1. O Concurso Público constará de prova escrita, constando de 40 (quarenta) questões, em forma
objetiva, de múltipla escolha com 5(cinco) alternativas cada, em que uma, e somente uma, alternativa é
correta.
6.1.1. A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas.
6.1.2 Apenas para os cargos de Professor o presente concurso público consta de Provas e Provas de
Títulos.
6.1.2.1 A prova de título tem caráter apenas classificatório.
6.1.2.2 Fica estabelecido que somente aqueles candidatos ao cargo de professor que obtiverem êxito
na prova objetiva, na forma estabelecida no item 6.1.2.3 e, ao mesmo tempo, até o número limite de
classificados conforme o Anexo I, serão submetidos à prova de títulos.
6.1.2.3. O candidato que NÃO alcançar o escore mínimo de acertos no total da prova (50 pontos de um
total de 100 pontos possíveis) e, quando exigido, NÃO obtiverem o número mínimo de acertos na
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prova específica, e quando classificados além do limite estabelecido no Anexo I, serão considerados
desclassificados e impedidos de continuar no certame.
6.1.2.4. Para os demais cargos, o certame consta apenas da prova objetiva e do atendimento às
exigências legais para o exercício do respectivo cargo.
6.2. O conteúdo programático das disciplinas das provas objetivas está descrito no Anexo IV deste Edital.
6.3 – Quadros (Do número, do peso e modalidades das questões das provas)
QUADRO II

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS; VIGIAS
DISCIPLINAS
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA ELEMENTAR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS GERAIS E
REGIONAIS

N.º DE
QUESTÕES

PESOS

10
10
10

2,0
2,0
5,0

PONTUAÇÃO PONDERADA
ACERTO MÍNIMO
ACERTO MÍNIMO DO
POR PROVA
CONJUNTO DA PROVA
SEM EXIGÊNCIAS
SEM EXIGÊNCIAS
50 PONTOS
SEM EXIGÊNCIAS

10

2,0

SEM EXIGÊNCIAS

QUADRO III

MOTORISTA “C”; MOTORISTA “D”; OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
DISCIPLINAS
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA BÁSICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS GERAIS E
REGIONAIS

N.º DE
QUESTÕES

PESOS

10
10
15

2,0
2,0
3,0

PONTUAÇÃO PONDERADA
ACERTO MÍNIMO
ACERTO MÍNIMO DO
POR PROVA
CONJUNTO DA PROVA
SEM EXIGÊNCIAS
SEM EXIGÊNCIAS
50 PONTOS
SEM EXIGÊNCIAS

05

3,0

SEM EXIGÊNCIAS

QUADRO IV

AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD); DIGITADOR; EDUCADOR SOCIAL; INSTRUTOR
DE INFORMÁTICA; TÉCNICO EM ENFERMAGEM; TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA; TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E TÉCNICO EM
HIGIENE DENTAL (THD)
PROVA – MODALIDADES
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA BÁSICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS GERAIS E
REGIONAIS

N.º DE
QUESTÕES

PESOS

10
10
15

2,0
2,0
3,0

PONTUAÇÃO PONDERADA
ACERTO MÍNIMO
ACERTO MÍNIMO DO
POR PROVA
CONJUNTO DA PROVA
SEM EXIGÊNCIAS
SEM EXIGÊNCIAS
50 PONTOS
SEM EXIGÊNCIAS

05

3,0

SEM EXIGÊNCIAS

fl.9

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
Avenida Deputado La Roque, 1229 – Centro CEP 65923-000
CNPJ 06.157.846/0001-16
____________________________________________________________________________
QUADRO V

ASSISTENTE SOCIAL; BIÓLOGO; BIOMÉDICO; CONTADOR; ECONOMISTA; EDUCADOR FÍSICO; ENFERMEIRO; ENGENHEIRO
AGRÔNOMO; ENGENHEIRO CIVIL; ENGENHEIRO FLORESTAL; FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO; FISIOTERAPEUTA;
FONOAUDIÓLOGO; MÉDICO CIRURGIÃO; MÉDICO CLÍNICO; MÉDICO VETERINÁRIO; NUTRICIONISTA; ODONTÓLOGO
(CIRURGIÃO-DENTISTA); PEDAGOGO; PSICÓLOGO; PSICOPEDAGOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL.
PROVA – MODALIDADES
LÍNGUA PORTUGUESA
INFORMÁTICA BÁSICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS GERAIS E
REGIONAIS

N.º DE
QUESTÕES

PESOS

10
05
20

1,5
1,5
3,5

PONTUAÇÃO PONDERADA
ACERTO MÍNIMO
ACERTO MÍNIMO DO
POR PROVA
CONJUNTO DA PROVA
SEM EXIGÊNCIA
SEM EXIGÊNCIA
50 PONTOS
35 PONTOS

05

1,5

SEM EXIGÊNCIA

QUADRO VI

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA; PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
PROVA – MODALIDADES
LÍNGUA PORTUGUESA
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS GERAIS E
REGIONAIS

N.º DE
QUESTÕES

PESOS

10
10
15

2,0
2,0
3,0

PONTUAÇÃO PONDERADA
ACERTO MÍNIMO
ACERTO MÍNIMO DO
POR PROVA
CONJUNTO DA PROVA
SEM EXIGÊNCIAS
SEM EXIGÊNCIAS
50 PONTOS
22,5 PONTOS

05

3,0

SEM EXIGÊNCIAS

QUADRO VII

PROFESSOR DE NÍVEL I
PROVA – MODALIDADES
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS GERAIS E
REGIONAIS

N.º DE
QUESTÕES

PESOS

10
10
10

2,0
2,0
5,0

PONTUAÇÃO PONDERADA
ACERTO MÍNIMO
ACERTO MÍNIMO DO
POR PROVA
CONJUNTO DA PROVA
SEM EXIGÊNCIAS
SEM EXIGÊNCIAS
50 PONTOS
25 PONTOS

10

2,0

SEM EXIGÊNCIAS

6.4. O resultado parcial da prova objetiva para o cargo de Professor não garantirá posição definitiva para
efeito de classificação, somente após a apuração das provas de títulos é que se promulgará o resultado
final.
6.4.1 Somente os candidatos aos cargos de Professor que obtiverem nota igual ou superior àquela
indicada no respectivo quadro do subitem 6.3 [Quadros VI e VII] e no número máximo de
classificados estabelecidos no Anexo I, terão seus títulos avaliados para efeito de resultado final.
6.4.2. Os candidatos que não atingirem o número mínimo de acerto estabelecido nos QUADROS
(subitem 6.3) acima, serão considerados desclassificados no concurso.
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7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
7.1. A realização das provas do certame está prevista para ocorrer no dia 21 de Setembro (domingo),
na cidade de Amarante do Maranhão– MA, no horário das 08:00 às 11:00h.
7.2. A aplicação da prova na data e horário prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à
sua realização, podendo o mesmo ser realizado em dois turnos.
7.2.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados nos estabelecimentos
localizados na cidade de Amarante do Maranhão– MA, o INSTITUTO LUDUS reserva-se o direito de realizar
as provas em dias e turnos posteriores ao previsto no supracitado Edital.
7.3. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais da Prova serão disponibilizados no
endereço eletrônicowww.institutoludus.com.br.
7.3.1. É recomendado ao candidato imprimir o Cartão de Inscrição, o qual estará indicando a data, o
local, o horário e o endereço de realização da prova, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato
a obtenção do Cartão de Inscrição, por meio de impressão.
7.3.2. O candidato obriga-se a conferir todos os dados pessoais constantes do Cartão de Inscrição
(nome completo, número do documento de identificação, data de nascimento e sexo). Havendo
divergência, solicitar ao fiscal a correção no dia da realização da Prova Escrita Objetiva por meio de
registro em ATA.
7.3.3. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais do subitem 7.3.2, deverá arcar,
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.
7.3.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização das provas.
7.3.5. Os locais de prova também poderão ser consultados no mural da Prefeitura Municipal de
Amarante do Maranhão– MA, bem como no site do Instituto Ludus, www.institutoludus.com.br.
7.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência
mínima de 01(uma) hora do horário determinado para o início das provas, não sendo admitido o ingresso
nos locais de prova dos candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para o início da
aplicação das provas.
7.5. Serão submetidos à aplicação das provas apenas os candidatos que apresentarem documento
original com foto, não sendo aceito protocolos, crachás, identidade funcional, título de eleitor, carteira
nacional de habilitação (modelo antigo) e outros não admitidos oficialmente como documento hábil de
identificação.
7.5.1. Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das Listas de
Presença, embora o mesmo tenha em seu poder o respectivo comprovante de pagamento e
comprovante de inscrição efetuado nos moldes previstos neste Edital, este poderá participar deste
concurso público, devendo tal fato ser registrado em ata.
7.5.2. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional, sujeita à posterior
verificação da referida regularidade, por apreciação da Comissão do Concurso Público.
7.5.3. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos
todos os atos dela decorrentes.
7.6. Não é necessária a apresentação do Cartão de Inscrição no dia da realização das provas, bastando o
candidato comparecer ao local designado, munido de caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta, e
de documento oficial e original e válido de identidade, contendo fotografia atual e assinatura, desde que
seu nome conste na relação de inscritos.
7.6.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens,
conselhos, etc.); passaporte brasileiro (ainda válido); certificado de reservista; carteiras funcionais do
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Ministério Público e da Magistratura; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação.
7.6.2. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento ou casamento, CPF,
título de eleitor; Carteira Nacional de Habilitação com período de validade vencido; carteira de
estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis
e/ou danificados.
7.6.2.1. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de
documento.
7.6.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato e de sua assinatura.
7.6.4. O candidato que não apresentar documento oficial de identidade original e válido não realizará
as provas.
7.6.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá portar documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias,
acompanhado de um outro documento oficial que o identifique sob pena de não poder adentrar
do recinto e participar do concurso, sendo submetido à identificação especial, que compreenderá
coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
7.6.6. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas, em especial quanto à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
7.7. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada de provas. O não comparecimento acarretará a
eliminação automática do candidato, seja qual for o motivo alegado.
7.8. A inviolabilidade das provas será comprovada no posto de execução, no momento do rompimento do
lacre dos malotes, na presença dos candidatos.
7.9. Será excluído do concurso o candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, pois os portões dos Centos de Aplicação de Provas serão
fechados RIGOROSAMENTE, às 08:00 horas, hora local.
b) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
b.1. Ao se ausentar da sala de provas – sempre acompanhado do fiscal – o candidato não poderá levar
consigo o caderno de questões, folha de respostas ou qualquer outro meio para anotação. O
descumprimento desta norma implica na eliminação sumária do candidato.
c) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos
não permitidos;
d) Estiver portando e/ou utilizando armas, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de
registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, calculadoras, relógios não convencionais, telefones
celulares, pagers, microcomputadores portáteis ou similares;
e) É vedado também o uso de óculos escuros, protetores auriculares ou de quaisquer acessórios de
chapelaria tais como chapéu, boné, gorro etc.
f) Utilizar aparelho celular entre outros meios de comunicação durante a aplicação das Provas Objetivas
seja dentro da sala de realização das provas ou nas dependências do local;
g) Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma adentrar no ambiente das provas portando
celulares ligados ou qualquer tipo de aparelho eletrônico ligado, sob pena de ser eliminado do certame.
Caso o candidato seja surpreendido com tais equipamentos ligados será excluído do certame e convidado
a se retirar do local da realização das provas, sofrendo as punições legais cabíveis;
h) Se, a qualquer tempo, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o
candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado
do concurso, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
i) Lançar meios ilícitos para execução das provas;
j) Não devolver integralmente o material recebido;
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k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
l) Recusar-se a entregar a folha de respostas e o Caderno de Questões ao término do tempo destinado
para a realização das provas;
m) Deixar de assinar a folha de respostas e a lista de presença;
n) Descumprir as instruções contidas no caderno de questões;
o) Não apresentar o documento que o identifique, conforme exigido no item 7.5 e subitens;
p) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da Comissão Organizadora do Concurso
Público ou com a equipe auxiliar.
7.10. Por motivo de segurança, serão adotados os seguintes procedimentos:
a) O candidato após adentrar a sala de realização das provas não poderá ausentar-se sem
acompanhamento do fiscal;
b) somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar seu caderno de
questões, sua folha de respostas e retirar-se da sala de provas. O candidato que insistir em sair da sala de
provas, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência
do Concurso, que será lavrado pelo coordenador do local;
c) ao candidato não será permitido levar seu caderno de questões, o qual estará disponível na
internet no 1º dia útil após a sua aplicação;
d) ao terminar as provas, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu Caderno de
Questões e a sua Folha de Respostas;
e) Por medida de segurança e da necessária transparência que exige o certame, os 3 (três) últimos
candidatos deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em Ata
de suas respectivas assinaturas.
7.11. Como medida complementar às elencadas no item anterior, os candidatos poderão ser submetidos a
sistema de detecção de metais quando do ingresso no local de aplicação de provas e entrada e saída de
sanitários durante a realização das provas.
7.12. O candidato deverá assinalar suas respostas no Caderno de Questões e transcrevê-las na Folha de
Respostas, único documento válido para a correção, a ser processada eletronicamente.
7.13. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha
de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura
ótica.
7.14. Não serão computadas questões não assinaladas na Folha de Respostas ou que contenham mais de
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
7.15. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota zero às questões rasuradas, com mais de
uma opção assinalada e àquelas marcadas de forma incorreta, além do local de marcação ou em branco. O
preenchimento da Folha de Respostas deve se processar, obrigatoriamente, na forma do modelo nela
descrito.
7.16. Somente serão permitidos assinalamentos na Folha de Respostas feitos pelo próprio candidato,
vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros, salvo em caso de candidato que tenha
solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por
um fiscal.
7.17. Sob nenhuma hipótese, haverá a substituição da Folha de Respostas, sendo da responsabilidade
exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasuras,
ainda que legível.
7.18. Será eliminado do concurso o candidato que pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e
cargo).
7.19. Ao receber a Folha de Respostas, o candidato deverá assiná-la, sob pena de eliminação do certame,
bem como assinar a Lista de Frequência.
7.19.1 Qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão somente
deverá ser arguida em sede de Recurso, no prazo estabelecido neste Edital (Anexo II – Cronograma)
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7.20. O não comparecimento excluirá automaticamente o candidato do concurso.
7.21. Será eliminado o candidato que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com
letra de forma o cartão-resposta.
7.22. Na prova objetiva, o valor do(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s)
será atribuído a todos os candidatos.
7.23. O gabarito das provas escritas objetivas será divulgado no primeiro dia útil a data da aplicação das
provas, a partir das 18:00h no site www.institutoludus.com.br.
7.24. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da
criança, não sendo admitido o ingresso de qualquer outra pessoa.
7.25. Não será concedido tempo adicional para execução da prova escrita à candidata devido ao tempo
despendido com a amamentação. A candidata poderá levar crianças sob sua responsabilidade apenas no
caso de amamentação.
7.26. O Instituto Ludus não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
7.27. Em hipótese alguma haverá vista ou revisão de provas, facultada, no entanto, a interposição de
recursos administrativos na forma do item 10 e seus subitens, deste Edital.
7.28. Qualquer alteração no Cronograma de Execução do Concurso Público, Anexo II, será divulgada na
Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão) e no endereço eletrônico do Instituto Ludus,
www.institutoludus.com.br.
7.29. A relação das notas da prova objetiva será publicada no Mural da Prefeitura e no endereço
eletrônico www.institutoludus.com.brem ordem de classificação dos candidatos por cargo.
7.30. Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
7.31. Em hipótese nenhuma o candidato poderá realizar a prova fora do local, data e horário
determinados.
7.32. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em
virtude de afastamento do candidato da sala de prova.
7.33. Não será permitido o ingresso nas salas ou a permanência no local de prova de candidatos sem o
documento oficial e original de identidade nem mesmo sob alegação de estar aguardando que alguém o
traga.
7.34. O documento de identidade deverá ser apresentado na entrada da sala ao FISCAL DE SALA.
7.35. Todas as ocorrências e intercorrências serão registradas na Ata de sala, pelo fiscal de sala.
7.36. Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações
que não seja o rascunho parte integrante da Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de
sala. Caso o candidato seja surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não
seja o previsto acima, será eliminado do certame.

8. DA CLASSIFICAÇÃO
8.1. Para todos os cargos serão aplicadas provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e
classificatório, valendo 100 (cem) pontos.
Será classificado o candidato que atingir o número mínimo de 50(cinquenta)pontos dos 100 (cem)
pontos possíveis na prova, e, concomitantemente, atender às exigências (pontos mínimos)
estabelecidas nos Quadros II a VII deste edital, respeitando o número máximo de
classificados por cargo, conforme o estabelecido no Anexo I.
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8.2. A aprovação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas (pontos) obtidas nas provas, e
igual ou superior ao número de pontos estabelecidos nos Quadros II, III, IV, V, VI e VII calculada na
forma estabelecida neste edital.
8.3. Do desempate: na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, sucessivamente, o candidato:
8.3.1. Se o candidato tem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos até a data da realização da
prova, o critério de desempate, na ordem, é:
a) o mais idoso;
b) Tenha obtido a maior pontuação na Prova Objetiva de conteúdo específico da categoria
profissional;
c) Maior pontuação na prova de língua portuguesa;
8.3.2. Se o candidato é menor de 60 (sessenta) anos até a data da realização da prova
a) Tenha obtido a maior pontuação na Prova Objetiva de conteúdo específico da categoria
profissional.
b) Tenha obtido a maior pontuação na prova de Língua Portuguesa;
c) O candidato mais idoso.
8.3.3. Persistindo o empate entre os candidatos, o desempate se dará por intermédio do sistema de
sorteio público, na presença de um Promotor de Justiça do Município.
8.4. O candidato, cumprindo todas as exigências do presente Edital, será classificado em ordem
decrescente de pontos, observado o percentual mínimo da prova conforme dispostos nos Quadros II,
III, IV, V, VI e VII, e, para o caso do cargo de professor, conforme estabelece o subitem 6.4, acrescido da
prova de títulos.
8.5. O candidato aprovado será convocado segundo a ordem de classificação, e sua lotação será de
acordo com a disponibilidade e conveniência da Administração Pública .

9. DA PROVA DE TÍTULOS
9.1 – O Concurso Público para o cargo de Professor será constituído de Prova e Prova de Títulos, sendo a
titulação apresentada pontuada conforme tabela seguinte.
QUADRO VII
CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
A Prova de Títulos (inclusive experiência profissional), de caráter apenas classificatório, será aplicada para os
candidatos habilitados na Prova Objetiva. Esta Prova valerá, no máximo, 10 (dez)pontos, ainda que a soma dos
valores dos Títulos apresentados possa superar esse valor.
CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Titulação / aperfeiçoamento / experiência profissional

Valor unitário
em pontos

Valor máximo de
pontos possíveis

Doutorado: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
Doutorado ou Certificado/declaração acompanhado de histórico do
Curso na área para a qual concorre.
Não serão aceitas monografia, teses ou atas em fase de revisão.

4,0

4,0

Mestrado: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Mestrado
ou Certificado/declaração acompanhado de histórico do Curso na área
para a qual concorre.
Não serão aceitas monografia, teses ou atas em fase de revisão.

3,0

3,0

Especialização: Título de Especialização Lato Sensu na área para a
qual concorre, concluído até a data da apresentação dos títulos por
meio de Diploma, devidamente registrado, ou Certificado/declaração
acompanhado de histórico do Curso, com carga horária mínima de 360

1,0

2,0
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horas.
Título só será considerado se na área para a qual concorre. Não
serão aceitas monografias em fase de conclusão.
Certificado de Curso de Capacitação/Aperfeiçoamento/Atualização na
área relacionada ao cargo que concorre, realizados após a graduação,
com carga horária mínima de 80 horas.

0,5

1,0

Experiência devidamente comprovada, no exercício de atividades
inerentes ao cargo de opção, (até o limite de 05 anos).

1,0 ponto por
ano

5,0

NOTA TÉCNICA: NOTA TÉCNICA: Nos termos da legislação brasileira, exarada pelo Conselho Nacional de Educação
(Câmara de Educação Superior) somente pode ser acolhido como curso de pós-graduação, aquele cursado APÓS a
graduação. Por esta razão é exigido, quando da entrega dos títulos, a cópia do diploma.
A exigência da cópia do diploma de graduação, quando da entrega dos títulos, visa tão somente cumprir a
legislação nacional, que curso de “pós-graduação”, para ser válido, deve iniciar APÓS a graduação.
Ressalta-se que não se exige cópia de Diploma para efetivar inscrição, mas tão somente para cumprir a exigência
da Câmara de Educação Superior, que, de forma cogente, comanda que somente são considerados cursos de pósgraduação aqueles INICIADOS após a graduação.
Critérios:
1. A comprovação de experiência profissional será feita da seguinte forma: Fotocópia autenticada da Carteira Profissional e
Previdência Social - CTPS, das folhas referentes aos dados do empregado e do(s) contrato(s) de trabalho existente(s),
acrescida de CERTIDÃO de Tempo de Serviço, informando o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço
realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, e devidamente assinado por 02 (dois) representantes da entidade,
sendo 01 (um) o representante geral e o outro o representante da área de recursos humanos ou similar, em papel timbrado
da entidade.
2. Se tempo de serviço em entidade privada, apenas será pontuado tempo de serviço com o devido registro na CTPS.
3. Não será considerada Declaração ou Certidão, aquela que é emitida por Diretor(a) Escolar ou qualquer funcionário da
escola.
4. Poderá ser recebidos os originais de documentos, sendo que os mesmos não serão devolvidos. As cópias dos documentos
entregues somente serão analisadas se autenticadas, em Cartório de Notas e não serão devolvidos em hipótese alguma.
5. Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão expedidor, carimbo e assinatura do
responsável e data.
6. Para receber a pontuação relativa ao título correspondente a curso de especialização, o candidato deverá comprovar que
o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação / Câmera de Educação
Superior (Resolução CNE/CES N.º 1, de 08 de junho de 2007 e, no que couber, Resolução CNE/CES Nº 1, de 03 de abril de
2001). Caso não seja comprovado que o curso de especialização atendeu às normas do Conselho Nacional de Educação, o
título não será considerado.
7. Para receber a pontuação relativa a curso de capacitação, deve esta ser comprovada por intermédio de fotocópias
autenticadas das capacitações específicas, expedidos por entidades reconhecidas pelo MEC/Conselho Estadual Educação.
Instituições públicas, privadas ou filantrópicas reconhecidas por lei.
8. Cada título será considerado uma única vez.
9. Somente será considerado tempo de serviço consecutivo, não sendo admitida a contagem paralela de tempo de serviço
10. Não serão aceitos títulos encaminhados via fax e/ou via correio eletrônico.
11. Deverão ser entregues junto aos títulos cópias autenticadas dos documentos de identificação do candidato, sob
pena da não avaliação dos títulos apresentados.

9.2 – Sobre a prova de títulos específica para o cargo de Professor, conforme constituída no item 9, fica
estabelecido:
a) a prova de títulos terá apenas caráter classificatório e somente os candidatos classificados na prova
objetiva, na forma estabelecida no item 6.1, até o limite de classificados definidos no Anexo I, terão seus
títulos avaliados, estando os demais eliminados do concurso;
b) os cursos de especialização, Capacitação e aperfeiçoamento são limitados ao máximo de 02 (dois).
c) da análise dos títulos, o número máximo pontos pode chegar a 10 (dez), conforme especificado neste
Edital, QUADRO VII (item 9), mesmo que o candidato tenha alcançado escore maior que 10 (dez) pontos.
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d)
não serão aceitos títulos entregues via fax, correios ou e-mail.
e) após a divulgação do resultado final da Prova Objetiva no mural da Prefeitura e na página
www.institutoludus.com.br, o candidato classificado na prova objetiva, concorrentes aos cargos de:
Professor, deverão entregar, somente na Sede da Prefeitura de Amarante do Maranhão - MA, Curiiculum
Vitae Simplificado, contendo as informações abaixo relacionadas, com as devidas comprovações, por
intermédio de fotocópias legíveis e devidamente autenticadas em cartório, sob pena dos títulos não
serem avaliados;
1) Documentos pessoais de identificação;
2) Formação profissional;
3) Pós-graduação;
4)CurriculumVitae Simplificado;
5) Experiência profissional na área específica para a qual concorre.
7) Cópia autêntica do diploma de graduação (OBRIGATORIAMENTE no caso da graduação já houver sido
concluida, ou certidão de colação de grau, caso o diploma ainda não tenha sido expedido) , acompanhado
do Histórico Escolar.
Nota: Quando da prova de títulos, apenas para aqueles que apresentarem titulação, quando da
apresentaçãodesses títulos por candidatos,exige-se deste a cópia do Diploma de Graduação ou
documentação equivalente. Ressalva-se que, neste caso, não se contraria a Súmula 266, do STJ,
pois,somente de posse da cópia do diploma ou documento equivalente, pode-se conferir o que exige o
§3.º, art. 1.º, daResolução CNE/CES N.º 1, de 08 de junho de 2007.
8) Os títulos serão valorados de acordo com os critérios definidos no QUADRO VII(item 9) deste Edital.
9) Os títulos deverão vir todos autenticados em cartório.
9.3. A apresentacão dos títulos e dos documentos correspontes deverão ser apresentados e entregues
pelos candidatos em envelopes devidamente identificados com o nome do concurso, nome por extenso
do candidato, cargo, número do RG e número de inscrição, conforme modelo abaixo, que após
conferência será fechado.
9.4. O envelope contendo os títulos deverá ser instruido com o formulário de entrega dos títulos (Anexo
VII) em duas vias igualmete preenchidas. A primeira via deverá estar acondicionada dentro do envelope
acompanhando os títulos e a segunda via deverá ser apresentanda a equipe auxiliar responsável pelo
recebimento dos títulos que deverá emitir via recibada ao candidato.

10. DOS RECURSOS
10.1. Somente o próprio candidato poderá interpor recurso.
10.2. Caberá recurso contra os seguintes atos, nos prazos estabelecidos no Anexo II deste Edital:
10.2.1.
Contra a homologação das inscrições;
10.2.2.
Contra o gabarito preliminar da prova objetiva;
10.2.3.
Contra a pontuação na prova objetiva;
10.2.4.
Contra resultado prova de títulos (Apenas candidatos aos cargos de professores);
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10.2.5.
Contra erro material, como equivoco no nome, e/ou na soma das notas (objetivas) e/ou na
aplicação do critério de desempate.
10.2.6.
Contra ser considerado, por junta médica, INAPTO para exercer o cargo que concorre, cabe
Recurso a ser julgado pela junta médica, formada por três médicos, sendo, em fase de recurso, facultado
ao Recorrente indicar um dos médicos-examinadores.
10.3. Exceto para o recurso indicado no item 10.2.6, de responsabilidade exclusiva do Município, os
recursos deverão ser apresentados por meio da internet, somente em formulário eletrônico
próprio disponível no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br, não sendo aceitos
recursos entregues pessoalmente, via fax, correios ou e-mail.
10.4. No caso de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva, o candidato deverá fazer a
indicação precisa daquilo em que se julgar prejudicado, apresentando a devida fundamentação, sendo
oportuno comprovar as alegações apresentadas com a citação de artigos de legislação, itens, páginas de
livros, nome de autores etc., anexando-os ao formulário eletrônico.
10.4.1. Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos a ela correspondentes serão
atribuídos a todos os candidatos - independentemente da formulação de recurso.
10.4.2. Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação do gabarito divulgado antes
dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se admitindo recurso
dessa modificação decorrente das impugnações.
10.5. Serão indeferidos liminarmente os recursos não fundamentados ou apresentados fora dos prazos
estabelecidos no Anexo II(Cronograma) deste edital, bem como os recursos que apresentarem cópias de
fundamentos de outros recursos.
10.6. A Comissão Organizadora do concurso constitui última instância para recurso e revisão, sendo
soberana em suas decisões, razão pela qual serão indeferidos, liminarmente, recursos ou revisões
adicionais.
10.7. Após o julgamento dos recursos, os mesmos são irrecorríveis na esfera administrativa.
10.8. As justificativas do deferimento ou indeferimento dos recursos administrativos poderão, ou não, ser
publicadas no endereço eletrônico do Instituto Ludus de acordo com a oportunidade e conveniência da
instituição.

11. DO RESULTADO FINAL
11.1. Somente será publicada, na imprensa oficial, o Diário Oficial do Estado do Maranhão e na página
www.institutoludus.com.br, a relação dos candidatos habilitados na Prova Objetiva e no número
máximo de classificados conforme estabelecido no Anexo I.
11.2. O resultado final do Concurso Público será divulgado por Edital, publicado na Imprensa Oficial
(Diário Oficial do Estado do Maranhão), na sede da Prefeitura e no endereço
www.institutoludus.com.br.
11.3. Do resultado final constarão apenas os candidatos que atingirem o número mínimo de 50
(cinquenta) pontos na prova e as demais exigências contida nos quadros II ao VII. O resultado sairá em
ordem decrescente, mediante o somatório das notas obtidas, até o limite de vezes o número de vagas
disponível para o respectivo cargo, na quantidade MÁXIMA definida no Anexo I.
11.3.1. O cálculo da nota em cada prova objetiva, comum às provas de todos os candidatos, será igual à
soma algébrica das notas obtidas em todos os itens que a compõem.
11.3.2. Será eliminado do concurso o candidato que não atingir pelo menos 50(cinquenta) pontos do total
das questões da prova objetiva e, concomitantemente, quando assim for exigido, 50% do total das
questões de conhecimento específico, conforme especificado no Quadros II, III, IV, V, VI e VII. (Item 6.3).
11.3.3. O candidato eliminado na forma do subitem 11.3.2 deste capítulo deste edital não terá
classificação alguma neste certame.
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11.3.4. Os candidatos não eliminados na forma do subitem 11.3.2 serão ordenados por cargo de acordo
com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas, que será igual à soma de todas as
questões, multiplicadas pelos respectivos “pesos”.

12. DA CONTRATAÇÃO
12.1. A admissão no emprego obedecerá, rigorosamente, à ordem do Resultado Final dos candidatos
aprovados e às disposições legais pertinentes, considerando ainda o resultado dos beneficiários da Lei N.º
7.853, de 24.10.89 e o Decreto N°. 3.298, 20.12.99 – Portadores de Necessidades Especiais.
12.1.1. Os candidatos aprovados e nomeados submeter-se-ão a estágio probatório, que se inicia com a
posse, na forma estabelecida no artigo 41 e seus parágrafos, da Constituição Federal, ao final do qual
serão avaliados quanto à permanência, ou não, nos quadros da Administração Pública.
12.2. Quando convocado, o candidato deverá apresentar-se à Prefeitura Municipal de Amarante do
Maranhão– MA para o exame de saúde admissional, que ocorrerá com ônus para o Município, processado
nos termos da legislação trabalhista brasileira.
12.3. Para ser admitido no cargo, o candidato terá que, obrigatoriamente:
12.3.1. Ser considerado APTO em inspeção de saúde, de caráter eliminatório;
12.3.2. Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato da admissão;
12.3.3. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português; em caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de
direitos políticos, nos termos dos incisos I e II e § 1º do artigo 12 da Constituição Federal e do Decreto
nº70.436/72, respectivamente;
12.3.4. Apresentar a documentação exigida no item 12.4, seguinte.
12.4. Por ocasião da admissão, serão exigidas dos candidatos aprovados a serem contratados as
seguintes cópias dos documentos, acompanhadas dos originais ou devidamente autenticadas em cartório.
 comprovante da qualificação exigida;
 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português; em caso de nacionalidade
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos
dos incisosI e II e §1º, do artigo 12 da Constituição da República e do
Decretonº70.436/72, respectivamente;
 duas fotos 3x4 (iguais), coloridas e recentes;
 original da Carteira de Trabalho;
 Cópia autêntica da Carteira de Identidade;
 Cópia autêntica do CPF;
 Cópia autêntica da CNH (para os cargos que assim exigir);
 Cópia autêntica do Título de Eleitor e do último comprovante de votação, ou
certidão exarada pelo TSE, atestando a regularidade do Título de Eleitor do
candidato.
 Certificado regularidade como o Serviço Militar Obrigatório, se do sexo
masculino;
 Certidão de Casamento (se casado) ou da Certidão de Nascimento (se
solteiro).
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 declaração de não exercer cargo/emprego na Administração Pública Direta ou
Indireta, inclusive Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público,
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Federal, Estadual ou
Municipal, excetuados os casos previstos em lei;
 comprovante de vacinação de filhos até cinco anos de idade;
 Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos;
 comprovante de conta bancária, se detentor de conta corrente;
 comprovante de residência em seu nome ou nome dos pais, onde conste seu
endereço completo, inclusive o CEP.
 Declaração de Bens
 Declaração de não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de
liberdade transitada em julgado ou qualquer condenação incompatível com
o cargo pretendido;
 Quando exigido, apresentar comprovante de registro no Conselho da
Categoria, com certidão que se encontra em situação regular perante o
respectivo Conselho.
12.5 Os documentos citados no item acima serão exigidos, apenas, dos candidatos aprovados e convoca
dos para admissão, não sendo aceitos protocolos
12.6. Os documentos citados no item acima serão exigidos, apenas, dos candidatos aprovados e
convocados para admissão, não sendo aceitos protocolos.

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

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Não está sob a responsabilidade do Instituto Ludus e nem da Prefeitura Municipal a venda de
apostilas ou outras publicações referentes aos conteúdos programáticos correspondentes ao concurso.
14.2. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou convocação do candidato, desde que
verificadas falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos.
14.3. A Classificação Final do Concurso será homologada pelo Prefeito Municipal, sendo os atos
respectivos publicado na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão) e no átrio (mural) da
sede da Prefeitura de Amarante do Maranhão, bem como publicada na página
www.institutoludus.com.br
14.4. Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados na Imprensa Oficial, devendo o
candidato habilitado acompanhar todas as publicações, inclusive as referentes à convocação para
admissão.
14.5. Os candidatos aprovados deverão manter junto à Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão–
MA, durante o prazo de validade deste Concurso Público, seu endereço atualizado, visando a eventual
convocação. Não lhe caberá qualquer reclamação caso não seja possível à Prefeitura convocá-lo por falta
dessa atualização.
14.6. As convocações para admissão são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Amarante do
Maranhão– MA.
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14.7. O candidato poderá obter informações e orientações sobre o concurso na sede do Instituto Ludus,
no endereço eletrônico da instituição, e publicações na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do
Maranhão).
14.8. O certame será regulado por este Edital, organizado pelo Instituto Ludus e sob a responsabilidade
da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão– MA.
14.9. Os casos omissos serão submetidos à apreciação da Comissão responsável pelo concurso (Comissão
Organizadora do Instituto Ludus formada pela Direção, Administração e o Setor Jurídico do instituto), de
comum acordo com a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão– MA.
14.10. O Instituto Ludus se reserva no direito de doar, para instituições de caridades, o material utilizado
no concurso que não se situe no rol de documentos que a instituição tem obrigação legal de guarnecer
pelo período de cinco anos.
14.11. As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos,
enquanto não consumada a providência ou a etapa que lhe disser respeito.

Amarante do Maranhão– MA, 16 de maio de 2014.

__________________________________
Adriana Luriko Kamada Ribeiro
Prefeita Municipal
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ANEXO I:
DO NÚMERO DE VAGAS E DO NÚMERO MÁXIMO DE CLASSIFICADOS
Dispõe sobre o número total de vagas e o número máximo de candidatos aprovados/classificados
para cada um dos cargos. (Conforme Anexo II do Decreto Federal 6.944/2009, utilizado
subsidiariamente, em razão de inexistência de legislação municipal)
NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS POR CARGO OU
EMPREGOS

NÚMERO MÁXIMO DE
CANDIDATOS
CLASSIFICADOS (POR
CARGO)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

5
9
14
18
22
25
29
32
35
38
40
42
45
47
48
50
52
53
54
56
57
58
58
59
60
60
60
60
60
duas vezes o número de
vagas

30 ou mais

fl.22

OBSERVAÇÕES SOBRE PNEs

De forma a atender à legislação
nacional, a quarta convocação, se
houver, para qualquer um dos cargos
disponibilizados
neste
Edital,
preferencialmente será ocupada
por um Portador de Necessidades
Especiais - PNE, respeitando-se
rigorosamente a classificação e o local
de lotação para o qual o candidato
PNE concorre.
Dentre as 04 vagas previstas no
Edital para qualquer cargo, uma vaga
é reservada – preferencialmente –
para PNE.
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ANEXO II – CRONOGRAMA DO CONCURSO
EVENTO
01. Publicação do Resumo do Edital

DATA E/OU PERÍODO
16/05/2014
21/05/2014

02. Divulgação do Edital

02/06 a 02/07/2014

03. Período para as inscrições
04. Publicação da relação das inscrições homologadas

10/07/2014

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

14/07/2014

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

18/07/2014

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

21/08/2014

08. Aplicação da prova escrita – objetiva

21/09/2014

09. Divulgação do gabarito da prova escrita objetiva

23/09/2014

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

25/09/2014

11. Publicação do gabarito definitivo da prova escrita objetiva

27/09/2014

12. Divulgação da relação dos aprovados e classificados (exceto professores)

16/10/2014

13. Prazo para entrega da titulação dos professores

20/10 a 24/10/2014

14. Prazo para a divulgação do resultado da prova de títulos (para
professores)

14/11/2014

15. Divulgação do resultado prova de títulos, para o cargo de professor.

17/11/2014

16. Abertura de prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação
da prova de títulos que trata o item 14.

18/11 a 19/11/2014

17. Divulgação do julgamento dos recursos interpostos

24/11/214

18. Divulgação provisória do resultado final e abertura de prazo para recurso
contra possíveis erros materiais, como equivoco no nome, e/ou na soma das
notas e/ou na aplicação do critério de desempate.

27/11/2014

19. Resultado final do Concurso e resposta dos recursos que trata os itens 16
e 18.

30/11/2014

OBSERVAÇÕES:
1.
Todas as decisões e demais atos serão publicados na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão), e no endereço
eletrônico www.institutoludus.com.br e na prefeitura do Município.

2.

Por motivos justificáveis, o cronograma acima poderá ter as suas datas alteradas.
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ANEXO III – DAS ATRIBUIÇÕES
CARGOS

ATRIBUIÇÕES

Análise de Conjuntura. Formação Profissional; Participação Social;
Controle Social e Políticas Públicas. Família. Política Nacional de
ASSISTENTE SOCIAL
assistência Social. Lei Orgânica de Assistência Social. Estatuto da Criança
e do Adolescente.
Executar tarefas de apoio administrativo nas áreas de protocolo,
arquivo, orçamento e finanças, pessoal, material e patrimônio,
organização e métodos, coleta, classificação e registro de dados. Atender
às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
fornecer informações. Duplicar documentos diversos, operando
máquina própria. Realizar serviços específicos de digitação de cartas,
memorandos, minutas, tabelas e textos diversos. Auxiliar nos processos
licitatórios e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente
do sistema administrativo, ou estabelecida pela chefia imediata.
Auxiliar o odontólogo, participando da prevenção, da promoção e da
recuperação da saúde bucal; proceder a desinfecção de materiais e
instrumentos utilizados, sob supervisão do odontólogo ou do técnico de
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
higiene dental; realizar procedimentos educativos e preventivos aos
DENTÁRIO
usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa
bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de
fio dental.
Trabalhos de limpeza, conservação e organização de mobílias. Lavar e
limpar cômodos, pátios, pisos, carpetes, terraços e demais dependências
da sede da autarquia; Polir objetos, peças e placas metálicas. Preparar e
servir café, chá, água, etc. Remover, transportar e arrumar móveis,
AUXILIAR
DE
SERVIÇOS
máquinas e materiais diversos. Guardar e arranjar objetos, bem como
GERAIS
transportar pequenos objetos. Transmitir recados. Buscar e entregar
documentos nas agências bancárias. Operar, conservar e guardar
ferramentas. Executar, enfim, outras tarefas do cargo sob a ordem do
Superior Imediato.
Planejar, coordenar, supervisionar e executar atividades especializadas
relacionadas à área da biologia e microbiologia; periciar, emitir
pareceres e laudos técnicos nas várias áreas * da biologia; estudar e
pesquisar sobre as relações entre os seres vivos e o meio ambiente;
conhecer sobre o bioma da região e seus ecossistemas associados;
BIÓLOGO
estudar o desenvolvimento e as funções dos seres vivos; conhecer sobre
avaliação de impacto ambiental e licenciamento ambiental; estudar e
pesquisar sobre os seres microscópios, vírus, bactérias, fungos,
protozoários, com o objetivo de determinar, por exemplo, as formas de
uma determinada doença, os processos de tratamento de esgoto, de
água, de lixo e de controle de poluição atmosférica.
O biomédico deve ter ampla e sólida formação básica generalista, com
conhecimento profundo do organismo humano como um todo, sua
BIOMÉDICO
organização e funcionamento nos diversos níveis e as interações com os
demais seres vivos e com os meios ambiente e social. Está apto a
diagnosticar doenças e mediar interações do ser humano com o seu
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CONTADOR

DIGITADOR

ECONOMISTA

EDUCADOR FÍSICO

EDUCADOR SOCIAL

meio ambiente e o seu ambiente social, estando certificadas por leis as
limitações e atribuições para tal. Deve manter o sigilo e ter extrema
responsabilidade nos laudos referentes aos seus pacientes.
Realizar atividades envolvendo tarefas relativas à contabilização de atos
e fatos administrativos, com a seguinte especificação: a) Executar
serviços de contabilidade; b) Emitir nota de emprenho, verificando a
classificação e a existência de saldo nas dotações orçamentárias; c)
Preparar os processos para pagamento, conferindo toda a
documentação; d) Manter-se atualizado sobre a aplicação das
Resoluções, normas e regulamentos pertinentes a área contábil; e)
Emitir cheques, com bases nos procedimentos de pagamento; f) Efetuar
o controle dos recursos financeiros e a programação local; g) Selecionar
e conferir extratos bancários para conciliações; h) Efetuar as
conciliações bancárias; i) Colecionar os documentos para as prestações
de contas; j) Operar programas de computação específicos; k) Efetuar
cálculos sobre tributos municipais; I). Atuar, na qualidade de instrutor
de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante
participação prévia em processo de qualificação; m) Executar outras
atividades, que tenham correlação com as atribuições do cargo.
Organizam a rotina de serviços e realizam entrada e transmissão de
dados, operando tele impressoras e microcomputadores; registram e
transcrevem informações, operando máquinas de escrever; atendem
necessidades do cliente interno e externo. Digitação de correspondência
oficial. Digitação de documentos na forma disciplinada pela ABNT.
Operação e conservação dos microcomputadores da Prefeitura.
Elaborar estudos e projetos de pesquisa econômica, financeira, de
mercado e de viabilidade econômica; acompanhar índices e o mercado
financeiro; implementar programas de desenvolvimento de
planejamento estratégico; estudar mecanismos e propor soluções para
problemas econômico-financeiros no âmbito da Administração
Municipal; analisar e avaliar projetos submetidos à aprovação da
Prefeitura; realizar fiscalização e auditoria em projetos ou atividades
relacionados a sua especialidade; elaborar relatórios diversos,
fornecendo dados técnicos à Administração.
Planejar, registrar e ministrar atividades de Educação Física tendo em
vista resultados terapêuticos para benefícios de programas municipais
de atenção psicossocial. Desenvolver em articulação com equipe
multidisciplinar, reuniões de família e atendimentos individual ou
grupal, visando o desenvolvimento, o condicionamento e aprendizagem
física/motora e reinserção social desses beneficiários.
Recepção e oferta de informações ao público atendido;
Acompanhamento sistemático do público atendido; Monitoramento e
registro de informações; Desenvolvimento de conteúdos e atividades;
Realização de atividades socioeducativas; Mediação de processos
grupais; Realização de abordagem de rua e/ou busca ativa no território;
Assessoramento a equipe técnica; Assessoramento, acompanhamento e
monitoramento da rotina dos serviços da unidade dá unidade de
atendimento; Participação nas atividades pertinentes a realização do
serviço. Participação das reuniões de equipe para o planejamento de
fl.25

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
Avenida Deputado La Roque, 1229 – Centro CEP 65923-000
CNPJ 06.157.846/0001-16
____________________________________________________________________________

ENFERMEIRO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO FLORESTAL

atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados;
Participação das atividades de capacitação e formação continuada. Dar
assistência aos alunos sob a orientação da professora regente, da
professora de educação especial ou da Coordenadora Pedagógica,
desenvolvendo atividades de caráter educativo e recreativo, a fim de
garantir o acesso à emancipação e integração na sociedade. Auxiliar a
participação efetiva do aluno nas diferentes situações que ocorra
interação e atividades que envolvam o coletivo da escola. Oportunizar
autonomia e independência dos alunos. Respeitar as diferenças
individuais atuando junto aos alunos, auxiliando no processo de
desenvolvimento integral, envolvendo os aspectos afetivos, físicos,
motores, e intelectuais. Zelar pelo cumprimento dos princípios da ética
profissional tanto aos aspectos referentes a intimidade e privacidade
entre outros direitos inalienáveis. Realizar observação e registros.
Executar programas, projetos e serviços de políticas públicas
desenvolvidas pela administração pública direta, indireta, entidades e
organizações populares do município. Propiciar a inclusão da pessoa
com deficiência, utilizando, sob supervisão, os métodos e processos
básicos de relacionamento social. Acompanhar atividades de recreação,
refeições, repouso e higiene. Zelar pela segurança física, higiênica e
alimentar da pessoa. Dedicar-se exclusivamente ao atendimento das
necessidades dos alunos nos horários de alimentação. Encaminhar e
acompanhar os alunos nas consultas e/ou atendimentos de saúde,
educação, assistência social, quando necessário.
Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem;
participar de elaboração, análise e avaliação dos programas e projetos
de saúde; desenvolver atividades de recursos humanos e educação em
saúde, segundo diretrizes que norteiam a política institucional em
saúde; fazer prescrição e executar plano de assistência e cuidados de
enfermagem; colaborar na investigação epidemiológica e sanitária.
Planejar, executar, implementar, orientar e coordenar tarefas relativas
ao desenvolvimento de métodos e técnicas de cultivo, conforme tipos de
solo e clima, realizando estudos, experiências e análise dos resultados
obtidos. Planejar, coordenar e executar atividades do uso de recursos
naturais renováveis e ambientais. Executar outras atribuições afins.
Planejar, executar, implementar, orientar e coordenar tarefas relativas a
construção e manutenção de edifícios, estradas, pontes, túneis, obras
fluviais e redes de esgoto, produzir e interpretar desenhos técnicos,
além de concentração, objetividade e capacidade de trabalhar em
equipe.
Elaborar projetos em ecologia florestal arborização e paisagismo,
recuperação de áreas degradadas, manejo de bacias hidrográficas,
poluição ambiental parques e reservas florestais, manejo da flora e da
fauna; elaborar estudos de implementação do controle de doenças e
pragas florestais, de prevenção e controle de incêndios florestais;
elaborar estudos para a produção de sementes e mudas, práticas
silviculturais, agrossilviculturais, florestamento e reflorestamento;
elaborar projetos na área de mensuração e inventário florestal,
economia e planejamento, dinâmica e estrutura de ecossistemas; emitir
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pareceres técnicos sobre projetos, obras e serviços no. âmbito de sua
área de atuação; elaborar informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas, entrevistas, observações, e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento ou 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
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando
treinamento em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir com o desenvolvimento quantitativo dos recursos humanos
em sua área de atuação.
Executar exames laboratoriais no laboratório municipal e compor
equipe de vigilância sanitária, exercendo vigilância de farmácias e
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO laboratórios. Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta
serviço e exercer demais atividades inerentes ao cargo, conforme
regulamentação do Conselho Regional competente.
Prestar assistência fisioterápica a pacientes e acidentados nas unidades
municipais de saúde; planejar e executar a terapêutica fisioterápica nos
FISIOTERAPEUTA
pacientes; participar nos atendimentos de urgência e nas atividades
tera-pêuticas intensivas, executar outras atribuições afins.
Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação
de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de
fonoaudiologia. Tratar pacientes e clientes; efetuar avaliação e
diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes, clientes, familiares,
FONOAUDIÓLOGO
cuidadores e responsáveis. Desenvolver programas de prevenção,
promoção da saúde e qualidade de vida. Exercer atividades
administrativas, de ensino e pesquisa. Administrar recursos humanos,
materiais e financeiros.
Instrutor de Informática planeja e desenvolve situações de ensino e
aprendizagem voltadas para a qualificação profissional de jovens e
INSTRUTOR
DE
adultos orientando-os nas técnicas específicas da área em questão. Ele
INFORMÁTICA
avalia processo ensino/aprendizagem; elabora material pedagógico;
sistematizar estudos, informações e experiências sobre a área ensinada.
Prestar atendimento médico e ambulatorial, examinando pacientes,
solicitando e interpretando exames, prescrevendo, orientando e
acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos
próprios; e encaminhando quando necessário; Executar atividades
médico-sanitaristas, exercendo atividades clínicas, procedendo a
cirurgias de pequeno porte, ambulatoriais, dentro das especialidades
básicas do modelo assistencial, conforme sua área de atuação,
desenvolvendo ações que visem a promoção, prevenção e recuperação
MÉDICO CIRURGIÃO
da saúde da população; Participar de equipe multiprofissional, na
elaboração de diagnóstico de saúde da área, analisando dados de
morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde
da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a
serem implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e
avaliando as ações desenvolvidas, participando de estudos de casos,
estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral
ao indivíduo; Participar na elaboração e ou adequação de programas,
normas, rotinas, visando a sistematização e melhoria da qualidade de
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MÉDICO CLÍNICO

MÉDICO VETERINÁRIO

MOTORISTA “C”

MOTORISTA “D”

ações de saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes nas
atividades delegadas; Realizar exames em peças operatórias ou de
necropsia para fins de diagnósticos; Realizar necropsia para fins de
diagnósticos de causas mortes; Realizar treinamento na área de atuação,
quando solicitado; Assinar declaração de óbito; Atuar, na qualidade de
instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando
autorizado e necessário ao exercício de suas atividades; Manter
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas,
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar, no âmbito das suas atividades previstas na legislação que
disciplina a profissão, outras atividades correlatas.
Realizar, no âmbito da sua especialidade, atividades ambulatoriais e
hospitalares, nos níveis primário, secundário e terciário, visando a
proteção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva;
colaborar na investigação epidemiológica; participar do planejamento,
execução e avaliação de planos, projetos e programas, pesquisas e
diagnósticos do setor de saúde; participar dos programas de capacitação
e reciclagem de pessoal que atua no campo da assistência médicohospitalar.
Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa
sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária,
realizando estudos e pesquisas, aplicando conhecimentos, consultorias,
fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando outros
métodos para assegurar a sanidade do rebanho, como a execução de
diagnóstico clínico e análises laboratoriais, assim como estabelecimento
de métodos eficazes para o tratamento das enfermidades. Produção
racional e econômica de alimentos de origem animal, cuidados
higiênicos para com os alimentos.
Dirigir e manobrar veículos leves, transportar cargas ou animais.
Realizar verificações e manutenções básicas do veículo, abastecendo-o
regularmente e utilizar equipamentos e dispositivos especiais tais como:
sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros.
Preencher relatórios de controle. Relatar ocorrências durante a
realização do trabalho. Informar aos responsáveis sobre problemas
mecânicos no veículo. Trabalhar seguindo normas de segurança,
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Executar outras
atribuições afins.
Dirigir e manobrar veículos leves e pesados (automóveis, ônibus,
ambulâncias, caminhões, carretas e outros correlatos) e transportar
pessoas, cargas ou animais. Realizar verificações e manutenções básicas
do veículo, abastecendo-o regularmente e utilizar equipamentos e
dispositivos especiais tais como: sinalização sonora e luminosa,
software de navegação e outros. Preencher relatórios de controle.
Relatar ocorrências durante a realização do trabalho. Informar aos
responsáveis sobre problemas mecânicos no veículo. Trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio
ambiente. Executar outras atribuições afins.
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Planejar, organizar, controlar, supervisionar, executar e avaliar serviços
de alimentação e nutrição; Prestar assistência dietoterápica; Planejar,
coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividade de Atenção
Nutricional individual e coletiva; Elaborar, acompanhar e realizar o
NUTRICIONISTA
controle de cardápios diversos, visando contemplar as várias faixas
etárias formadoras dos Programas, serviços e projetos desenvolvidos;
Assessorar e prestar suporte técnico de gestão nutricional no âmbito da
execução das Políticas Públicas.
Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via
direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções; identificar
as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de
instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para
estabelecer o plano de tratamento; aplicar anestesia troncular, gengival
ou tónica, utilizando medicamentos anestésicos, para dar conforto ao
paciente e facilitar o tratamento; extrair raízes e dentes, utilizando
boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, para prevenir
infecções mais graves; restaurar cáries dentárias, empregando
instrumentos, aparelhos e substâncias especiais, como amálgama,
cimento, porcelana e outras, para evitar o agravamento do processo e
restabelecer a forma e a função do dente; fazer limpeza profilática dos
dentes e gengiva, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos
de infecções; substituir ou restaurar parte da coroa dentária, colocando
incrustações ou coroas Protéticas, para complementar ou substituir o
órgão dentário, facilitar a mastigação e restabelecer a estética; tratar de
afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou
ODONTÓLOGO (CIRURGIÃOprotéticos, para promover a conservação dos dentes e gengiva; realizar
DENTISTA)
perícia odonto-administrativa, examinando a cavidade bucal e os
dentes, a fim de fornecer atestados para admissão de empregados a
serviços, concessão de licenças, abono de faltas e outros; realizar perícia
odonto-legal, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer
laudos, responder a quesitos e dar outras informações; registrar os
dados coletados, lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a
evolução do tratamento; aconselhar aos pacientes os cuidados de
higiene, entrevistando-os, para orientá-los na proteção dos dentes e
gengivas; realizar tratamentos especiais, servindo-se da prótese e de
outros meios para recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos;
prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou
parenteral, para prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou avulsas, ou tratar
da infecções da boca e dentes; diagnosticar a má oclusão dos dentes,
examinando-os por ocasião da consulta ou tratamento, para encaminhar
o caso ao especialista em ortodontia. Realizar radiografias dentárias
simples e oclusais, para estabelecer diagnóstico dos dentes, maxilares e
ossos da face, e outras atividades correlatas.
Operar e dirigir tratores, máquinas motoniveladoras, pás carregadeiras,
retroescavadeiras e outros veículos assemelhados, realizando
OPERADOR DE MÁQUINAS terraplanagem, aterros, nivelamento, desmatamento e atividades
PESADAS
correlatas; dirigir outros veículos automotores quando necessário.
Operar máquinas rodoviárias e tratores, executar terraplanagem,
nivelamento de ruas e estradas, assim com abaulamentos, abrir valetas
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e cortar taludes; operar máquinas rodoviárias em escavação, transporte
de terras. Aterros e trabalhos semelhantes; operar com máquinas de
compactação, varredouras mecânicas, tratores, etc...; comprimir com
rolo compressor cancha para calçamento ou asfaltamento, conduzir e
manobrar a máquina acionando o motor e manipulando os comandos de
marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do
serviço; operar mecanismos de tração e movimentação dos
implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando,
para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia,
cascalho, pedras e materiais análogos, zelar pela boa qualidade do
serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes
necessários, a fim de garantir sua correta execução; pôr em prática as
medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento
da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes. Limpar e lubrificar a
máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do
fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessário,
efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para
assegurar o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os
serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus
implementos e, depois de executados, efetuar os testes necessários;
anotar, seguindo normas estabelecidas/dados e informações sobre os
trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras
ocorrências, para controle da chefia; providenciar o abastecimento de
combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua
responsabilidade; e executar tarefas afins e de interesse da
Municipalidade.
Planejar, executar, coordenar, acompanhar é avaliar tarefas próprias do
setor da educação como a docência do ensino infantil e fundamental,
coordenação pedagógica, orientação educacional e gestão e, ainda,
acompanhar e avaliar projetos e experiências educativas em ambientes
como empresariais, ONGs, sindicatos, movimentos sociais, hospitais e
PEDAGOGO
outros. A área de estudo e pesquisa do pedagogo são as Ciências da
Educação com ênfase na reflexão, classificação, sistematização e análise
dos processos e relações educativas, produção do conhecimento
científico e tecnológico no campo educacional, administração e gestão
das organizações educativas e avaliação de políticas públicas.
Deve ser capaz de aplicar práticas pedagógicas não só em sua sala de
aula, mas na comunidade escolar e até na comunidade de entorno.
Valendo-se ainda da realidade local o professor com um bom
entendimento sobre o ambiente conduz seus alunos a criticarem alguns
aspectos da sua realidade local é também da global; motivar e
sensibilizar as crianças para transformar as diversas formas de
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
participação em potenciais fatores de dinamização da sociedade e de
AMBIENTAL
ampliação do controle social da coisa pública, inclusive pelos setores
menos mobilizados; construir, descobrir e redescobrir junto com os
alunos as questões ambientais locais, nacionais e planetárias;
possibilitar aos seus alunos o acordar crítico, a posse da autoconfiança,
o desenvolvimento da cidadania, e coloca-o envolvido com os debates
atuais sobre o meio ambiente.
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Planejar e ministrar o ensino nas séries iniciais do Ensino Fundamentai,
desenvolvendo os conteúdos curriculares pertinentes. Elaborar planos
de ensino e planos de aula, selecionando o assunto e determinando a
metodologia. Selecionar e/ou confeccionar material didático a ser
utilizado como suporte pedagógico. Orientar a classe na realização de
trabalhos de pesquisa. Organizar e promover trabalhos complementares
de caráter cívico, cultural, recreativo etc., para promover a socialização e
a formação dos alunos. Elaborar e aplicar testes, provas e outros
PROFESSOR NÍVEL I
instrumentos de avaliação. Planejar e desenvolver estratégias de
recuperação para os alunos com menor rendimento, atendendo as
dificuldades individuais de aprendizagem. Participar da elaboração do
projeto pedagógico da escola. Participar de reuniões pedagógicas no
órgão municipal de ensino, discutindo os programas e métodos a serem
adotados ou reformulados. Participar de programas de avaliação escolar
e institucional. Participar de reuniões de pais e mestres e de atividades
escolares que envolvam a comunidade.
Planejar, registrar e ministrar atividades de Educação Física;
desenvolver em articulação com equipe multidisciplinar, reuniões de
família e atendimentos individual ou grupai visando o desenvolvimento,
condicionamento e aprendizagem física/motora; desenvolver o hábito
do exercício físico; oferecer recreação; educar os movimentos através do
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO exercício físico e dar subsídios para o condicionamento físico de pessoas
FÍSICA
de todas as idades, e também para os atletas; coordenar, planejar,
programar, dinamizar, dirigir, ensinar em todas as suas aulas; promover
uma ação dialógica-crítica que ajude na ampliação da visão de mundo
das crianças, dando a elas ferramentas necessárias para que, cidadãs
inter-relacionadas entre si e com a sociedade, possam ser agentes de
resistência e transformações dessa sociedade.
Planejar e ministrar o ensino nas séries finais do Ensino Fundamental;
desenvolver um papel de facilitador e mediador no processo de
PROFESSOR
DE
LÍNGUA ensino aprendizagem, assumir um papel articulador de contextos
INGLESA
para que o aluno adquira práticas sociais de leitura e escrita em sua
vida; garantir ao aluno a capacidade de se envolver e envolver outros no
discurso.
Elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisas das características
psicológicas dos indivíduos e dos grupos, de recrutamento, seleção e
PSICÓLOGO
orientação profissional, procedendo à aferição desses processos para
controle de sua validade; realizar estudos e aplicações de práticas nos
campos da educação institucional e da clínica psicológica.
Analisar o desenvolvimento da aprendizagem bem como os fatores que
levam uma pessoa a ter dificuldades em seu processo de aprendizagem.
Detectar a origem do problema e, baseado nele, desenvolver atividades
PSICOPEDAGOGO
que criem momentos propícios que estimulem a aquisição de funções
cognitivas que são pré-requisitos para as aprendizagens das atividades
escolares.
Realizar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem de
acordo com o Decreto n ° 94.406 de 08.06.87 que regulamenta a Lei n °
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá
outras providências. Desempenhar atividades técnicas de enfermagem
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TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL

TERAPEUTA OCUPACONAL

nas diferentes áreas do Hospital. Prestar assistência ao paciente,
atuando sob supervisão de enfermeiro. Organizar o ambiente de
trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade
às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar
registros e elaborar relatórios. Comunicar-se com pacientes, familiares
e com as equipes de saúde. Executar atividades de sua especialidade ou
área de atuação dentro do hospital. Auxiliar a enfermagem no
planejamento e execução dos procedimentos de atenção ao paciente
dentro da Unidade Hospitalar, cumprindo rotinas que possibilitem a
proteção e recuperação da saúde individual ou coletiva.
Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação,
organização, assistência técnica, controle e fiscalização dos trabalhos
agropecuários; participar na elaboração e execução de projetos e
programas desenvolvidos pela Instituição, descrição detalhada das
tarefas que compõem a função; executar, quando necessário, esboços
e desenhos técnicos de sua especialidade, segundo especificações
técnicas e outras indicações; fazer a coleta e análise de amostras,
realizando testes de laboratórios e outros; estudar as causas que
originam os surtos epidêmicos em animais; dedicar-se ao melhoramento
genético das espécies animais e vegetais; selecionar reprodutores e
matrizes e procedera inseminação artificial e outros processos;
controlar o manejo de distribuição de alimentos de origem animal e
vegetal; participar na execução de projetos e programas de extensão
rural; orientar e treinar produtores rurais, pecuaristas, equipes de
campo e outros a respeito de técnicas de agropecuária; desempenhar
tarefas técnicas ligadas à agropecuária, auxiliando em aulas práticas;
estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção
agrícola realizando testes, análises de laboratório e experiências e
indicar os meios mais adequados de combate a essas pragas participar
de programa de treinamento, quando convocado; 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.
Realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos; desenvolver
projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejar
a execução, orçar e providenciar suprimentos para projetos;
supervisionar a execução de serviços de engenharia civil, treinar mão de
obra e realizar o controle tecnológico de materiais e do solo; assessorar
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Atuar sob a supervisão de um cirurgião-dentista, colaborando em
pesquisas, auxiliando o profissional em seu atendimento de consultório,
desenvolvendo atividades de odontologia sanitária e compondo a
equipe de saúde em nível local, a fim de dar apoio às atividades próprias
do profissional de odontologia.
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando
protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar
diagnósticos específicos; analisar condições de pacientes; orientar
pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção
de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas;
fl.32

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
Avenida Deputado La Roque, 1229 – Centro CEP 65923-000
CNPJ 06.157.846/0001-16
____________________________________________________________________________

VIGIA

assessorar atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Vigiar, fiscalizar, guardar e zelar o patrimônio do estabelecimento.
Exercer a observação de edifícios públicos, percorrendo-os
sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar
incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades;
controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhandoas para os lugares desejados; acompanhar pessoas e mercadorias; fazer
manutenções simples nos locais de trabalho. Percorrer
sistematicamente é fazer ronda.
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ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIAS
CONHECIMENTOS COMUNS:
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão de textos. 2. Ortografia oficial. 3. Acentuação gráfica. 4. Classes
gramaticais. 5. Concordância verbal e nominal. 6. Pronomes: emprego e colocação. 7. Regência nominal e
verbal. 8. Noções da norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 9. Divisão silábica. 10.
Pontuação. 11. Advérbio. 12. Substantivo. 13. Adjetivo.
MATEMÁTICA ELEMENTAR: 1. Os números naturais: ordens e classes, antecessor e sucessor, números
pares e ímpares, comparação de números naturais, operações com números naturais, expressões
numéricas, múltiplos e divisores, mínimo múltiplo comum, números primos. 2. Frações: frações próprias
e impróprias, números mistos, frações equivalentes, simplificação de frações, comparação de frações,
operação com frações, porcentagem. 3. Números decimais: casas decimais, operações com números
decimais. 4. Geometria: segmento de reta, reta e semirreta, retas paralelas e concorrentes, ângulos
(agudo, reto e obtuso), medidas de ângulos, áreas de figuras planas, volume de sólidos. 5. Unidades de
medida de comprimento, de área, de volume e medidas de tempo. Questões de Raciocínio lógico
CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS: Atualidades do Brasil e do Maranhão. Atualidades políticas e
esportivas. Domínio de tópicos de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, geografia,
educação, tecnologia, energia, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas
vinculações históricas, em nível municipal e estadual. Noções básicas de história do Maranhão (de 1964
até a presente data). Conhecimento da Lei Orgânica do Município de Amarante do Maranhão. Noções de
Ecologia, de Preservação Ambiental. Noções de Geografia do Maranhão. Conhecimento do Estatuto do
Servidor Público. Conhecimento da realidade histórica, geográfica, política, econômica e social de
Amarante do Maranhão e da sua Microrregião.

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS: Noções sobre limpeza
lixo e conservação; utilização adequada de ferramentas e instrumentos da limpeza pública. Conservação
e escavação; serviço de limpeza e varrição; coletor de lixo; Trabalho em equipe; Noções de higiene;
Noções de conservação dos equipamentos e instrumentos da limpeza e conservação; Noções sobre
cuidado com a saúde e o meio ambiente. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Preparo
e conservação de alimentos; Manipulação de alimentos; Higiene pessoal; Instalações e equipamentos da
cozinha; Alimentos perecíveis e não perecíveis; Noções de prevenções de acidentes no trabalho;
Conhecimento de placas de sinalização de segurança, de mobilidade urbana e de matérias perigosos;
Técnicas de podas de árvores; Técnica e elementos da coleta seletiva de lixo; EPIs; Conhecimento de
ferramentas básicas; Uso de roçadeira costal.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE VIGIA: Noções de segurança no trabalho; Noções de
higiene e limpeza; Regras de Segurança; Equipamentos de Proteção; Relações interpessoais; Ética
profissional, Noções acerca das funções inerentes ao cargo, tais como: Técnicas e Métodos de Segurança
e Vigilância; Prevenção de acidentes; Primeiros socorros; Atitudes diante de incêndios (uso de
extintores); Tipos de extintores; Postura profissional. Organização; conhecimentos básicos inerentes à
área de atuação, Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno
e externo e colegas de trabalho. Controle de entrada e saída de veículos em estacionamentos de
repartições públicas. Elaboração de boletim de ocorrências. Regras de hierarquias no serviço público
municipal; Zelo pelo patrimônio público. Vigilância do patrimônio público. Noções de prevenções de
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acidentes no trabalho; Conhecimento de placas de sinalização de segurança, de mobilidade urbana e de
matérias perigosos; EPIs; Desligamento de aparelhos eletrônicos; Primeiros Socorros; Direitos Humanos;
Telefones de Emergência.

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS; MOTORISTA CNH “C”; MOTORISTA CNH “D”
CONTEÚDOS COMUNS AOS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão de textos. 2. Ortografia oficial. 3. Acentuação gráfica. 4. Classes
gramaticais. 5. Concordância verbal e nominal. 6. Pronomes: emprego e colocação. 7. Regência nominal e
verbal. 8. Noções da norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 9. Divisão silábica. 10.
Pontuação. 11. Advérbio. 12. Substantivo. 13. Adjetivo.
MATEMÁTICA ELEMENTAR: 1. Os números naturais: ordens e classes, antecessor e sucessor, números
pares e ímpares, comparação de números naturais, operações com números naturais, expressões
numéricas, múltiplos e divisores, mínimo múltiplo comum, números primos. 2. Frações: frações próprias
e impróprias, números mistos, frações equivalentes, simplificação de frações, comparação de frações,
operação com frações, porcentagem. 3. Números decimais: casas decimais, operações com números
decimais. 4. Geometria: segmento de reta, reta e semirreta, retas paralelas e concorrentes, ângulos
(agudo, reto e obtuso), medidas de ângulos, áreas de figuras planas, volume de sólidos. 5. Unidades de
medida de comprimento, de área, de volume e medidas de tempo. Questões de Raciocínio lógico.
CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS: Atualidades do Brasil e do Maranhão. Atualidades políticas e
esportivas. Domínio de tópicos de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, geografia,
educação, tecnologia, energia, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas
vinculações históricas, em nível municipal e estadual. Noções básicas de história do Maranhão (de 1964
até a presente data). Conhecimento da Lei Orgânica do Município de Amarante do Maranhão. Noções de
Ecologia, de Preservação Ambiental. Noções de Geografia do Maranhão. Conhecimento do Estatuto do
Servidor Público. Conhecimento da realidade histórica, geográfica, política, econômica e social de
Amarante do Maranhão e da sua Microrregião.

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE CARGO DE MOTORISTA CNH “C”: Legislação e
Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de Trânsito. Direção
defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Mecânica básica de autos. Código
de Trânsito Brasileiro e seus Anexos. Resoluções do CONTRAN. Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003.
Condução de veículos. Condução veicular. Direção Defensiva. Sinalização de Cargas Perigosas. Demais
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. Manobras. Conhecimentos sobre os
instrumentos do painel de comando. Manutenção do veículo. Direção e operação. Proteção ambiental.
Educação para o trânsito: conceito, propostas, responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização:
objetivos, classificação, ordem de prevalência. Operação e fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação.
Características. Segurança. Equipamentos obrigatórios. Proibições. Transporte de cargas. Identificação.
Registro de veículos. Licenciamento. Habilitação: Processo de habilitação. Carteira Nacional de
Habilitação. Normas. Autorização e permissão para dirigir. Categorias. Exames. Aprendizagem.
Expedição.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE CARGO DE MOTORISTA CNH “D”: Legislação e
Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de Trânsito. Direção
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defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Mecânica básica de autos. Código
de Trânsito Brasileiro e seus Anexos. Resoluções do CONTRAN. Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003.
Condução de veículos. Condução veicular. Direção Preventiva. Direção Defensiva. Sinalização de Cargas
Perigosas. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. Manobras. Conhecimentos
sobre os instrumentos do painel de comando. Manutenção do veículo. Direção e operação. Proteção
ambiental. Educação para o trânsito: conceito, propostas, responsabilidade dos órgãos competentes.
Sinalização: objetivos, classificação, ordem de prevalência. Operação e fiscalização de trânsito. Veículos:
Classificação. Características. Segurança. Equipamentos obrigatórios. Proibições. Transporte de cargas.
Identificação. Registro de veículos. Licenciamento. Habilitação: Processo de habilitação. Carteira
Nacional de Habilitação. Normas. Autorização e permissão para dirigir. Categorias. Exames.
Aprendizagem. Expedição.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: Legislação e
Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de Trânsito. Direção
defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de mecânica básica de
autos. Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos. Resoluções do CONTRAN. Decreto nº 4.711, de 29 de
maio de 2003. Condução de veículos da espécie. Operação de Equipamentos Rodoviários. Condução
veicular de máquinas leves e pesadas motorizadas. Demais conhecimentos compatíveis com as
atribuições do cargo. Manobras. Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando.
Manutenção do veículo. Direção e operação.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD); DIGITADOR; EDUCADOR
SOCIAL; INSTRUTOR DE INFORMÁTICA; TÉCNICO EM ENFERMAGEM; TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA; TÉCNICO
EM EDIFICAÇÕES E TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL (THD)
CONTEÚDOS COMUNS AOS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA: Fonética e fonologia. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do hífen.
Regência. Crase, pontuação, figura e vício de linguagem. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome,
verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Termos essenciais da oração, termos integrantes da
oração. Concordância. Leitura, análise, compreensão e interpretação de textos. Estrutura e formação das
palavras. Semântica: sinônima/antonímia. Variação contextual de sentido. Morfologia. Vícios de
Linguagem. Figuras de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê,
onde/aonde, mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há,
acerca de/há cerca de, ao invés de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco,
mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do hífen.
MATEMÁTICA BÁSICA: 1. Máximo divisor comum (MDC). Mínimo múltiplo comum (MMC).
Proporcionalidade. Grandezas proporcionais. 2. Porcentagem. Juros simples. Sistema métrico decimal,
comprimento, área, volume e capacidade. 3. Equações: Equação do 1º grau. Equação do 2º grau.
Problemas envolvendo equações do 1º grau. Sistema de equações. 3. Funções: Função polinomial do 1º
grau. Estudo do sinal de um binômio do 1º grau. Função polinomial do 2º grau. Estudo do sinal de um
trinômio do 2º grau. 4.Conhecimentos de Geometria: Paralelas, razão de segmentos de reta. Projeções
paralelas. Feixes paralelos. Teorema de Tales. Aplicação do Teorema de Tales aos triângulos. 5.
Semelhança: Correspondência entre os elementos de dois triângulos. Semelhança de triângulos. Casos de
semelhança de triângulos. 6. Relações Métricas nos Triângulos Retângulos: Elementos de um triângulo
retângulo. Aplicação do Teorema de Pitágoras. 7. Áreas de Regiões Planas. 8. Unidades de comprimento,
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área, volume e tempo. 9. Raciocínio Lógico.
CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS: Atualidades do Brasil e do Maranhão. Atualidades políticas e
esportivas. Domínio de tópicos de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, geografia,
educação, tecnologia, energia, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas
vinculações históricas, em nível municipal e estadual. Noções básicas de história do Maranhão (de 1964
até a presente data). Conhecimento da Lei Orgânica do Município de Amarante do Maranhão. Noções de
Ecologia, de Preservação Ambiental. Noções de Geografia do Maranhão. Conhecimento do Estatuto do
Servidor Público. Conhecimento da realidade histórica, geográfica, política, econômica e social de
Amarante do Maranhão e da sua Microrregião.

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO:
Administração pública: Princípios Básicos da Administração Pública, Legalidade, Moralidade
Administrativa, Finalidade Pública – Publicidade; Contratos administrativos: Características – Licitações
– Noções básicas de licitações de obras e serviços de engenharia e de contratos de obras públicas:
Princípios, tipos, modalidades, dispensa, inexigibilidade, homologação, adjudicação, revogação, anulação;
comissões de licitação, projeto básico, projeto executivo. Contratos: formalidades, obrigatoriedade,
termos aditivos, anulação, rescisão, penalidades (Lei n.º 8.666/93); Pregão Presencial. Lei Federal N.º
9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo). Redação oficial: aspectos gerais, características
fundamentais, padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos,
pareceres e outras correspondências. Noções de arquivologia: informação, documentação, classificação,
arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e
administração de arquivos, técnicas modernas. Administração de material: aquisição, cadastros,
registros, controle e movimentação de estoques, armazenamento, transporte, reposição, segurança.
Servidores públicos: Regime Estatutário, Regime Especial, Regime Trabalhista; Expediente Funcional e
Organizacional; Material de Escritório; Técnicas de Serviços de Escritório; Conceito de Documentação e
sua Terminologia. Lei Nacional N.º 12.527/2011. Lei Orgânica do Município. Manual de Redação da
Presidência da República. Modalidades de Licitação: Pregão e RDC. Norma Regulamentadora do
Ministério do Trabalho e Emprego NR 17. Normas da ABNT sobre apresentação de textos. Noções
básicas de informática: 1. Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas
e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. 2. Sistema operacional Windows 3. Conceitos
básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à
Internet e intranet. 4. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e
programas. 5. Certificação e assinatura digital. 6. Segurança da Informação. Formatação de impressora.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: 1. Diretrizes e
bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Organização da
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças.
Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde
da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação
compulsória. 2. Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo; Preparo e manutenção das
salas de atendimento com suprimento do material necessário; Isolamento no campo operatório;
Manipulação e classificação de materiais odontológicos; Revelação e montagem de radiografias intraorais; Preparo do paciente para o atendimento; Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgiãodentista e/ou técnico de higiene bucal junto a cadeira operatória; Aplicação de métodos preventivos para
controle de cárie dental e doenças periodontais; Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Confecção
de modelos em gesso; Esterilização de Material; Conhecimentos Básicos de funcionamento de uma
clínica odontológica e dos equipamentos, instrumentais e materiais nela utilizados; Instrumentação de
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Materiais. Normas do Ministério do Trabalho e Emprego (NR) referente às atividades laborais referentes
ao cargo.3. Funções; Noções básicas da função; Procedimentos; Instrumental dentário; Esterilização;
Formas de esterilização; Higiene - asseio; Funções do Auxiliar de Consultório Dentário; Instrumentais
Odontológicos: características e finalidades de uso; Materiais Dentários: Características, Formas de
Apresentação, Finalidades, Técnicas de Manipulação e Métodos de uso; Equipamentos Odontológicos:
Características e Finalidades;4. Noções de Informática: Editores de Textos (Word), Planilhas Eletrônicas
(Excel) e Domínio de Internet. 5. Estatuto do servidor público do Município. Lei Orgânica do Município
de Amarante do Maranhão.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE DIGITADOR: Ambiente operacional Windows.
Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho, trabalho
com pastas e arquivos, localização de arquivos e pastas, movimentação e cópia de arquivos, pastas,
criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de transferência; Configurações
básicas do Windows: resolução da tela, cores, fontes, impressoras e periféricos, aparência, segundo plano
e protetor de tela; Windows Explorer. Ambiente Intranet e Internet. Conceito básico de internet e
intranet e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à internet. Principais
navegadores. Ferramentas de busca e pesquisa. Processador de textos. MS Office 2003/2007/2010/2013
- Word. Conceitos básicos. Criação de documentos. Abrir e salvar documentos. Digitação. Edição de
textos. Estilos. Formatação. Tabelas e tabulações. Cabeçalho e rodapé. Configuração de página. Corretor
ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Planilha Eletrônica. MS Office
2003/2007/2010 - Excel. Conceitos básicos. Criação de documentos. Abrir e Salvar documentos. Estilos.
Formatação. Fórmulas e funções. Gráficos. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de teclado.
Uso dos recursos. Correio eletrônico. Conceitos básicos. Formatos de mensagens. Transmissão e
recepção de mensagens. Catálogo de endereços. Arquivos anexados. Uso dos recursos. Ícones. Atalhos de
teclado. Segurança da Informação. Conceitos Básicos, princípios, cuidados relativos à segurança (noções
básicas), ataques, agentes de segurança, criptografia e certificação digital. BR Office. Certificação e
assinatura digital. Redação Oficial, conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Normas
ABNT referentes à digitação de textos. Noções de arquivo: Conceito, tipos, importância, organização,
conservação, proteção de documentos. Arquivos correntes, intermediários e permanentes. Ciclo vital dos
documentos. Sistemas e métodos de arquivamento. Plano de classificação e tabela de temporalidade de
documentos de arquivo. Gestão arquivística de documentos eletrônicos. Legislação arquivística
brasileira. Gestão de documentos: Procedimentos de protocolo e administrativos. IN
009/2009/CGM/PMJP – procedimentos administrativos da formalização dos processos. Redação e
documentos: mensagens eletrônicas, normas para elaboração de textos, modelos de documentos,
redação oficial, modelos oficiais, correspondências. Formas de tratamento. Abreviações de tratamento de
personalidades, seletividades de documentações e pautas de reuniões. Avaliação de documentos.
Caracterização dos documentos: gênero, espécie, natureza. Endereçamento de correspondências. Siglas
dos estados da federação. Normas do Ministério do Trabalho e Emprego (NR) referente às atividades
laborais referentes ao cargo. Estatuto do servidor público do Município. Lei Orgânica do Município de
Amarante do Maranhão.
CONTEÚDO ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL: Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA – Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Noções Básicas sobre as Relações Humanas.
Princípios Éticos e Fundamentos para a Educação de Jovens. Normas Básicas de Segurança em unidades
socioeducativas. Normativas Internacionais para a proteção de jovens privados de liberdade e para a
administração da justiça da infância e da juventude (ONU – UNICEF). Declaração Universal de Direitos
Humanos. Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). Noções básicas sobre a Pedagogia
do Oprimido. A relevância da presença, do vínculo e do exemplo como componentes do processo
educativo. A concepção de Protagonismo Juvenil. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 - Institui o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas
fl.38

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
Avenida Deputado La Roque, 1229 – Centro CEP 65923-000
CNPJ 06.157.846/0001-16
____________________________________________________________________________
destinadas
ao
adolescente
que
pratique
ato
infracional
(portal.mj.gov.br/sedh/ct/spdca/sinase/Sinase.pdf). Lei Nacional Nº 12.852, de 05 de agosto de
2013.Política Nacional de Assistência Social e Política Nacional da Juventude, conteúdos relacionadosSite do Ministério do Desenvolvimento Social - www.mds.gov.br. Lei Nacional N.º 11.340/2006. Decreto
Federal 7.053/2009. Noções de Informática: Editores de Textos (Word), Planilhas Eletrônicas (Excel) e
Domínio de Internet. Estatuto do servidor público do Município. Lei Orgânica do Município de Amarante
do Maranhão.
CONTEÚDO ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE INSTRUTOR DE INFORMÁTICA: Aspectos gerais do
Ensino de Informática: Processos de ensino e aprendizagem. Concepções de ensino e de avaliação.
Sequências didáticas. Relações interpessoais. A pedagogia inclusiva. NR-17 e Anexo II (da NR-17), do
Ministério do Trabalho e Emprego. Introdução à Computação: informação e o processamento da
informação. Informática em Geral: conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware: conceitos
básicos, instalação, configuração e manutenção de dispositivos de hardware, funcionamento de
componentes e periféricos. Software. Segurança da Informação: conceitos de segurança da informação,
segurança física e segurança lógica, ataques e proteções relativos a hardware, software, sistemas
operacionais e redes, firewalls e proxies, sistemas de Backup, vírus de computador, spywares, malware,
criptografia, IPSEC,assinatura digital e autenticação. Instalação, configuração, utilização e manutenção do
Sistema Operacional Windows XP e Windows Seven. Aplicativos Básicos (Bloco de notas, Calculadora,
Paint, WordPad). Softwares aplicativos: Microsoft Office 2007 e BrOffice .org 3 .2 .0 . Vírus e Antivírus.
Linguagens de ProgramaçãoInstalação, configuração, manutenção e utilização: Word, Excel e PowerPoint
(2003, 2007 e versões posteriores), Recursos Básicos e utilização do Adobe Reader. Configuração e
utilização de Impressoras. Projetos de Web Sites. Formas de utilização da informática em aulas.
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para a edição de textos, planilhas e apresentações.
Internet – construção de páginas: HTML: estrutura básica; cabeçalhos; parágrafos; quebras de linha;
listas; links; imagens; tabelas; formulários e frames. Elaboração de manuais para sistemas
informatizados. Criação de programas. Treinamento de pessoal na área de informática. Desenvolvimento
de apostila para material de apoio às atividades de instrutor da área de informática. Metodologia da
atividade de instrutor de informática. Estratégias para aulas de informática a crianças e adolescentes.
Manutenção de equipamentos de informática. Estatuto do servidor público do Município. Lei Orgânica do
Município de Amarante do Maranhão.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 1. Diretrizes e bases da
implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Organização da Atenção
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação
compulsória. 2. Procedimentos básicos de enfermagem: verificação dos sinais vitais, curativos (técnicas,
tipos de curativos), administração de medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais). 3Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública
(indicação, contraindicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e
soros (cadeia de frio). 4- Biossegurança em saúde. 5- Procedimentos técnicos de enfermagem. 6Assistência de enfermagem ao adulto e idoso: Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento das
patologias dos seguintes sistemas: saúde mental, disfunções cardiovascular, circulatória, respiratória,
digestiva, gastrointestinal, endócrina, renal, do trato urinário, reprodutiva, neurológica e
musculoesquelética. 7- Enfermagem materno-infantil. Assistência de enfermagem à mulher no ciclo
gravídico-puerperal e no climatério. Assistência de enfermagem ao recém-nascido, a criança e ao
adolescente. 8- Assistência de enfermagem em saúde coletiva. Noções básicas sobre as principais
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doenças de interesse para a saúde pública: Diarréia, cólera, dengue, doença de Chagas, esquistossomose,
febre tifóide, meningite, tétano, sarampo, tuberculose, hepatite hanseníase, difteria, diabetes,
hipertensão arterial, raiva, leishmaniose, doenças sexualmente transmissíveis. Assistência de
enfermagem e vigilância epidemiológica das principais doenças transmissíveis. Humanização no
cuidado do paciente/cliente. 9. Sistema Único de Saúde (SUS). Princípios, diretrizes, estrutura e
organização. Estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com os serviços de saúde. Níveis
progressivos de assistência à saúde. Participação e controle social. Ações e programas do SUS. 10. Ética
profissional e Legislação em enfermagem. Lei Orgânica do Município. 11. Noções de Informática:
Editores de Textos (Word), Planilhas Eletrônicas (Excel) e Domínio de Internet. 12. Estatuto do servidor
público do Município. Lei Orgânica do Município de Amarante do Maranhão..
CONTEÚDO ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA: 1. Noções de
administração rural. Noções de organizações sociais rurais. Comercialização de produtos agropecuários.
Agregação de valores aos produtos rurais, industrias rurais. Programas oficiais de apoio ao meio rural.
Projetos agropecuários. Noções de legislação ambiental. Noções de meio ambiente. Uso correto de
defensivos agrícolas. Características das plantas, influencias do meio ambiente no cultivo de plantas.
Origem e formação dos solos. Características dos solos. Noções de correção de solo e adubação. Preparo
e conservação do solo. Cultivo de plantas anuais, semiperenes e perenes (do preparo do solo à colheita).
Noções para a criação de animais domésticos (bovinocultura: corte e leite, ovinos, caprinos, equinos,
asininos, muares, peixes e abelhas). Noções de agrometereologia. Alimentação de inverno, Preparo e
utilização correta de silagem. Noções de suplementação na alimentação animal. Mecanização agrícola.
Unidades de medidas na agropecuária. NR 31 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e
Emprego). 2. Pragas e doenças das culturas de soja, milho, trigo, feijão, citros, algodão, banana e arroz;
Calagem adubação; Cultivo de: cana-de-açúcar, milho, arroz, café, soja, algodão, maracujá, feijão;
Produção animal, frangos de corte, poedeira; Bovinocultura de corte e leite; Formação e manejo de
pastagem: Fenação e Ensilagem; Produção, preparo e conservação de sementes e mudas; Conceitos de
sementes e mudas; Características das sementes; Produção de sementes genéticas, básicas e certificadas;
Análise do solo; Topografia; Conhecimentos básicos sobre máquinas e implementos agrícolas; Princípios
de irrigação e adubação; Defensivos agrícolas; Novas tecnologias de cultivos de bananas, abacaxi, melão e
soja; Vegetal: erradicação do Cancro Cítrico; Medidas preventivas contra o Bicudo e outras formas de
doenças; Técnicas de Hortaliças, doenças e manejo; Doenças bovinas, caninas, ovinas; Tecnologias da
pecuária; Campanhas de vacinações; Ações preventivas de doenças infectocontagiosas 3.Noções de
Informática: Editores de Textos (Word), Planilhas Eletrônicas (Excel) e Domínio de Internet. Estatuto do
servidor público do Município. Lei Orgânica do Município de Amarante do Maranhão.
CONTEÚDO ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES: 1. Controle tecnológico de
concreto e materiais constituintes e controle tecnológico de solos; 2. Fundações e Estruturas; 2.1.
Movimentação de terra, formas, escoramento, armação e concretagem; 2.2. Fundações superficiais e
profundas; 2.2.1. Tipos; 2.2.2. Execução; 2.2.3. Controle; 2.3. Estruturas; 2.3.1. Pré-moldadas; 2.3.2. In
loco; 3. Terraplenagem, drenagem, arruamento e pavimentação; 3.1. Serviços topográficos; 3.2.
Execução e Controle; 4. Edificações; 4.1. Materiais de construção; 4.2. Instalações prediais (hidráulicas,
sanitárias e elétricas) e serviços complementares; 5. Leitura e interpretação de projetos de instalações
prediais e de plantas de locação, forma e armação; 6. Normas ABNT; 7. Noções de desenho em meio
eletrônico (AUTOCAD); 8. Lei de Uso do Solo de Amarante do Maranhão; 9. Código de Obras do
Município de Amarante do Maranhão e Lei do Parcelamento Urbano de Amarante do Maranhão; 10. NBR
6492 - Representação de projetos de arquitetura; 11. NBR 9050 - Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 12. NBR 5410 (Atualizada).13.NR 08 e NR 10 (Normas
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Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego).13. Noções de Informática: Editores de Textos
(Word), Planilhas Eletrônicas (Excel) e Domínio de Internet. 14. Estatuto do servidor público do
Município. Lei Orgânica do Município de Amarante do Maranhão.
CONTEÚDO ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL: 1. Diretrizes e bases da
implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Organização da Atenção
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação
compulsória. NR Nº 32 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho). 2. Fundamentos de
enfermagem: antissepsia e assepsia no consultório odontológico; esterilização e desinfecção no
consultório odontológico; produtos para antissepsia e assepsia; esterilização no consultório
odontológico; biossegurança. Materiais, equipamentos e instrumental odontológico: principais materiais
e instrumentais odontológicos e sua utilização; controle de estoque e abastecimento da clínica;
lubrificação do equipamento; cuidados com substâncias tóxicas. Técnicas auxiliares de odontologia:
técnicas de trabalho modular 4 a 6 mãos; técnicas de manipulação de instrumentais odontológicos;
preparo de amálgama e resina composta; preparo de bandejas clínicas; procedimentos para revelação e
arquivamento de radiografias; preenchimento de fichas clínicas/nomenclatura dos dentes e superfícies
dentais; preparo do paciente para a consulta; aplicação de cariostáticos; aplicação tópica de flúor;
programas de bochechos fluoretados em espaços coletivos; afiação de instrumental peridontal; remoção
de tártaro, raspagem e polimento coronário; inserção e escultura de substâncias reparadoras;
acabamento e polimento de restaurações. Educação e saúde bucal: orientações sobre dieta, higiene
bucal; produtos para higiene bucal; produtos fluoretados; orientações pré e pós-operatórias; aplicação
de bochechos fluoretados e escovações supervisionadas; fluoretação de águas de abastecimento público
e seu controle. 3.Noções de Informática: Editores de Textos (Word), Planilhas Eletrônicas (Excel) e
Domínio de Internet. 4. Estatuto do servidor público do Município. Lei Orgânica do Município de
Amarante do Maranhão.

ASSISTENTE SOCIAL; BIÓLOGO; BIOMÉDICO; CONTADOR; ECONOMISTA; EDUCADOR FÍSICO;
ENFERMEIRO; ENGENHEIRO AGRÔNOMO; ENGENHEIRO CIVIL; ENGENHEIRO FLORESTAL;
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO; FISIOTERAPEUTA; FONOAUDIÓLOGO; MÉDICO CIRURGIÃO; MÉDICO
CLÍNICO; MÉDICO VETERINÁRIO; NUTRICIONISTA; ODONTÓLOGO (CIRURGIÃO-DENTISTA);
PEDAGOGO; PSICÓLOGO; PSICOPEDAGOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL.
CONTEÚDOS COMUNS A TODOS OS CARGOS
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão de textos: recuperação da intenção comunicativa; identificação da sequência textual
dominante; recuperação de informações implícitas; estabelecimento de relações coesivas; identificação
de aspectos sintáticos e semânticos do uso dos sinais de pontuação; reconhecimento das variantes
linguísticas, considerando sua adequação à situação de comunicação, ao gênero textual e ao público-alvo;
identificação de modos de citar o discurso alheio (discurso direto e indireto). Conhecimento linguístico:
uso dos tempos verbais; regência verbal e nominal; concordância verbal e nominal; sintaxe do período
simples e do período composto. Morfologia. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Tempos
verbais. Fonética. Tipos de Linguagem. Problemas gerais com a Língua Culta: uso do porquê, que/quê,
onde/aonde, mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há,
acerca de/há cerca de, ao invés de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco,
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mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do hífen. Teorias da Comunicação.
NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA. Editores de texto (Word e Writer/BROffice); Planilhas eletrônicas
(Execel e Calc/BROffice). Configurações. Impressoras. Internet.
CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS: Atualidades do Brasil e do Maranhão. Atualidades políticas e
esportivas. Domínio de tópicos de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, geografia,
educação, tecnologia, energia, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas
vinculações históricas, em nível municipal e estadual. Noções básicas de história do Maranhão (de 1964
até a presente data). Conhecimento da Lei Orgânica do Município de Amarante do Maranhão. Noções de
Ecologia, de Preservação Ambiental. Noções de Geografia do Maranhão. Conhecimento do Estatuto do
Servidor Público. Conhecimento da realidade histórica, geográfica, política, econômica e social de
Amarante do Maranhão e da sua Microrregião. Estatuto do Servidor Público e Lei Orgânica do Município
de Amarante do Maranhão. Conhecimentos da realidade social, política, econômica, histórica e
geográfica de Amarante do Maranhão e microrregião.

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL:1-Serviço Social e Assistência Social:
trajetória, história e debate contemporâneo; 02 - Saúde e Serviço Social. Política de Saúde e Serviço
Social. Saúde como direito e como serviço. 3- Análise da Implementação de políticas e programas de
saúde. 4- Serviço Social e envelhecimento. 5- O Serviço Social, as Políticas Sociais e a questão dos Direitos
Sociais no contexto da Reforma do Estado brasileiro. 6- A questão dos direitos sociais no sistema de
seguridade social: previdência, assistência e saúde. 7- A Reestruturação das políticas sociais no Brasil e
as novas formas de regulação Social. O lugar ocupado pelo Serviço Social na implementação das Políticas
Sociais no contexto da descentralização e municipalização: a gestão social e participativa. 8- A política de
assistência social como política de proteção social e o SUAS. 9 - Serviço Social na contemporaneidade.
Transformações societárias. A questão social e as transformações das políticas sociais. A crise
contemporânea. 10- A política de Assistência Social no Brasil. A inserção da Assistência Social na
Seguridade Social. Trajetória histórica da seguridade social no Brasil: saúde-assistência-previdência. 11A Constituição de 1988 e a Seguridade Social. Abordagens sobre seguridade: o campo da democratização
do capitalismo e o campo anticapitalista; Debate sobre sociedade civil; visão liberal e crítica segundo
Marx e Gramsci; Crítica ao conceito de Exclusão Social; Relações sociais entre Capital x Trabalho;
Instrumentalidade do Serviço Social; Interdisciplinaridade; Trabalho em rede; Direito social e
Assistência Social. 12- Família e política de Assistência Social. 13- O processo de Trabalho em Serviço
Social. Estratégias, intervenção profissional e interdisciplinariedade. Mediação e instrumentalidade no
trabalho do Assistente Social. Serviço Social na era dos serviços. O Serviço Social como especialização do
trabalho coletivo. 14- Pesquisa em Serviço Social. Elaboração de projetos de pesquisa. A teoria e a prática
da pesquisa social qualitativa. 15- Serviço Social, Saúde Mental e Sociedade: Reforma Psiquiátrica;
Modelo Assistencial em Saúde Mental; Interdisciplinaridade; Reabilitação Psicossocial e Reinserção
Social; Modalidades de Atendimento; Serviços Substitutivos; Atenção Integral à Saúde Prisional. 16Política de Redução de Danos, álcool, tabagismo e outras drogas. 17 – O trabalho do Assistente Social nas
Políticas Sociais: Criança, Adolescente, Mulher, Idoso, Direitos Humanos; A questão social nas relações de
Gênero, Etnia e Diversidade, Violência Doméstica, Negligência Familiar. 18 - Família, Redes e Políticas
Públicas: História Social da Família, Sistema Familiar, Características e Funções Sociais, Violência
Familiar, Contexto de Risco e Proteção Social. Saúde do Trabalhador. 19 – Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS); 20 – Lei 8.662/93 – Lei que regulamente a profissão de Assistente Social; 21- Lei 8.069, de
13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 22- Constituição Federal: Artigos 5º a
11º (Os direitos e garantias fundamentais) Artigos 193 a 195 ( Da ordem social); Artigos 196 a 200 (Da
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Saúde); Artigos 201 a 202 (Da Previdência Social); Artigos 203 e 204 (Da Assistência Social); Artigos 226
a 230 (Da família, da criança, do adolescente e do idoso); Lei 10.741, de 01 de outubro de 2003(Dispõe
sobre o Estatuto do Idoso). Lei nº 10.836/2004 – Cria o Programa Bolsa Família e dá outras
providências; A Política Nacional de Assistência Social e demais dispositivos que a atualizam; Sistema
Único de Assistência Social – SUAS; NOB 01/2005 – Norma Operacional Básica da Assistência Social. 23 –
Código de Ética Profissional e Legislação pertinente à profissão. Sistema Único de Saúde (SUS). Lei
Nacional N.º 12.852, de 05 de agosto de 2013. Lei Nacional Nº 11.340, de 07 de agosto de 2003; Lei
Nacional Nº 11.343, de 23 de agosto de 2003.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE BIÓLOGO: Ecologia: Conceito, histórico. 2) Ecossistema,
conceito. 3) Características do ambiente terrestre e aquático. 4)Climáticas e fisiográficas. 5) Fluxo de
energia -conceito. 6) conceito de níveis tróficos. 7) Pirâmides tróficas. 8) Cadeias e teias alimentares. 9)
Eficiência ecológica. 10) Produção primária - conceito. 11) Produção primária em ambientes terrestres.
12) Produção primária em ambientes aquáticos. 13) rodução secundária -conceitos. 14) Decomposição conceitos. 15) O uso de energia pelo homem. 16) Ciclos biogeoquímicos - conceitos. 17) Ciclos gasosos.
18) Ciclos sedimentares. 19) Ouso de nutrientes pelo homem. 20) Fatores limitantes em diferentes
ecossistemas. 21) Leis do mínimo e da tolerância. 22) Luz, temperatura, água, fatores químicos. 23)
Fatores mecânicos, fogo. 24) Populações - conceitos: nicho, habitat, seleção e adaptação ao habitat. 25)
Aquisição de recursos: crescimento, crescimento populacional humano x capacidade de carga do
ambiente. 26) Interações entre populações: coevolução, territorialidade, estratégias reprodutivas. 27)
Comunidades -conceitos: estrutura de comunidades terrestres, estrutura de comunidades aquáticas,
estrutura de comunidades de transição. 28) Diversidade: fatores que afetam a diversidade, sucessão e
clímax. 29) Principais biomas brasileiros. 30) Impactos antrópicos locais, regionais e globais. 31)
Resíduos sólidos. Tópicos Ambientais: 1) Gestão de ambientes lóticos (rios) tropicais. 2) Tipos de
Poluição e seus agentes causadores. 3) Aspectos e impactos ambientais. 4) Gestão de recursos hídricos.
5) Ciclos Biogeoquímicos. 6) Usos da água, do ar e do solo. 7) Resíduos Sólidos. 8) Proteção Ambiental. 9)
Municípios e Meio Ambiente. 10) Estudo de Impacto Ambiental. 11) Gestão integrada de Resíduos
Sólidos. 12) Unidades de Conservação Ambiental. 13) Monitoramento ambiental. 14. Código Florestal.
15. Genética, Biologia Celular e Molecular: 1) Células. 2) Componentes químicos das células. 3)
Energia, catálise e biossíntese. 4) Obtenção de energia a partir dos alimentos. 5) Estrutura e função das
proteínas. 6) DNA. 7) De DNA a proteína. 8) Cromossomos e regulação gênica. 9) Variação genética. 10)
Tecnologia de DNA. 11) Estrutura de membrana. 12) Transporte de membrana. 13) Mitocôndrias e
cloroplasto. 14) Compartimentos intracelulares e transporte. 15) Comunicação celular. 16)
Citoesqueleto. 17) Divisão celular. 18) Controle do ciclo celular e morte celular. 19) Tecidos. 20) Análise
mendeliana. 21) Teoria cromossômica da herança. 22) Ligação e mapeamento. 23) Mutação gênica e
cromossômica. 24) Recombinação. 25) Genômica. 26) Controle da expressão gênica. 27) Mecanismos de
alteração genética. 28) Genética de populações. Botânica: 1) Morfologia externa de plantas: hábitos de
crescimento. 2) Formas de vida. 3) Órgãos vegetativos: tipos e adaptações. 4) Flor e inflorescência: tipos,
adaptações e evolução. 5) Fruto, semente e plântula: tipos e adaptações. 6) Reprodução: polinização e
fertilização. 7) Anatomia Vegetal: célula vegetal: estrutura e função. 8) Tecidos: noções gerais e tipos
celulares: meristemas, parênquima, colênquima, esclerênquima, epiderme, súber, xilema, floema e
estruturas secretoras. 9) Raiz: estrutura primária e secundária. 10) Estruturas "anômalas". 11) Caule:
estrutura primária e secundária. 12) Estruturas "anômalas". 13) Folha: estrutura e ambiente. 14) Flor:
estrutura e ciclo reprodutivo. 15) Frutos e sementes: estrutura e desenvolvimento. 16) Taxonomia
Vegetal: sistemas de classificação. 17) Noções básicas de nomenclatura e de tipificação. 18) Noções
básicas de filogenia, primitivismo e evolução. 19) Sistemas de reprodução. 20) Mecanismos de
especiação. 21) Principais famílias ocorrentes no Brasil. 22) Ecologia Vegetal: clima e balanço hídrico.
23) Solo: conceito, formação, fixação, água, nutrientes e biologia. 24) diferenciação ecotípica. 25) Relação
planta/ambiente. 26) Dinâmica de populações. 27) Ecologia de populações: competição, predação,
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mutualismo. 28) Ecologia de comunidades: estrutura, organização, sucessão e métodos de estudo. 29)
Nicho ecológico. 30) Bioquímica Vegetal: organização da célula vegetal. 31) Fotossíntese. 32)
Metabolismo intermediário e bioenergética celular. 33) Metabolismo de nitrogênio. 34) Fisiologia do
Desenvolvimento: auxina, giberelinas, citocininas, etileno e outras substâncias de crescimento. 35)
Inibidores vegetais. 36) Germinação. 37) Tropismos e nastismos. 38) Floração e frutificação.39) Abscisão
e senescência. 40) Fisiologia do Metabolismo: nutrição mineral. Absorção iônica. 41) Transporte no
xilema e no floema. 42) Absorção e transporte de água, transpiração. 43) Fisiologia da produção e
integração do metabolismo do carbono e nitrogênio. 44) Fisiologia e metabolismo de plantas em
condições de estresse hídrico e estresse nutricional. 45) Elementos de taxonomia vegetal, 46)
Terminologia e descrição dendrológica. 47) Criptógamos vasculares da flora atual. Legislação: Lei nº
9.985, de 18 de julho de 2000 e alterações. Regulamenta o art. 25, § 1o, incisos I, II, III e VII da
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e alterações. Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e alterações. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965 e alterações. Institui o novo Código Florestal. Ministério do Meio Ambiente/IBAMA.
Instruções Normativas nºs:01/1996 MMA, 03/2002 –MMA, 04/2002 –MMA e 031/2004 -N. Dispõem
sobre Manejo Florestal, Uso Alternativo do Solo e Reposição Florestal.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE BIOMÉDICO: Métodos de armazenamento e manipulação de
amostras biológicas. Descarte de materiais utilizados na coleta e tratamento de amostras contaminadas.
Fatores que afetam a interpretação dos resultados de exames laboratoriais. Bioquímica: correlação de
resultados de exames bioquímicos com a fisiopatologia. Conceitos básicos das principais técnicas
bioquímicas. Avaliação da função hepática, função renal, e enzimas cardíacas. Proteínas plasmáticas.
Carboidratos e diabetes. Lipídeos, lipoproteínas, dislipidemias. Ácido úrico, uréia e creatinina.
Gasometria. Erros inatos do metabolismo. Automação em bioquímica clínica. Hematologia: Fisiologia da
hemostasia. Técnicas hematológicas básicas. Citologia hematológica. Testes que avaliam a coagulação
sanguínea. Investigação laboratorial das anemias, das doenças hemorrágicas vasculares e plaquetárias.
Leucoses. Princípios Gerais em Imunohematologia. Urinálise. Exame de Líquidos Cavitários; Exames
laboratoriais de rotina parasitológica. Métodos de diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas,
parasitárias eautoimunes. Microbiologia: noções sobre colheita, transporte e processamento de amostras
para diagnóstico bacteriológico. Principais meios de cultura para bactérias e fungos. Princípio das
colorações microbiológicas. Teste de sensibilidade a antimicrobianos. Noções de diluição. Aplicações das
técnicas de biologia molecular no diagnóstico das diferentes áreas da clínica médica. Controle de
qualidade em laboratório de análises clínicas. Noções de Biossegurança. Programa de Controle de
Infeção Hospitalar; Programa nacional de saúde da criança Programa Nacional de Saúde da Mulher;
Programa Saúde da Família; Programa Nacional de Imunização; Programa Nacional de Atenção à Saúde
do Idoso; Programa Nacional de Prevenção as DSTs e AIDS; Vigilância Epidemiológica; Vigilância
Sanitária; Ética profissional. Código de Ética Profissional e Legislação pertinente à profissão. Sistema
Único de Saúde (SUS).Norma Regulamentadora, Ministério do Trabalho e Emprego NR 32.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE CONTADOR: Princípios básicos de contabilidade. Balanço
Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Livros; Demonstração de Lucros e Prejuízos
Acumulados; Plano de Contas Simplificado; Balancete: movimentação das contas, apuração de saldos,
contas patrimoniais e de resultado; Escrituração; Operações com Mercadorias: Estoques e Apuração de
Custos; Análise e interpretação das demonstrações contábeis e análise por meio de índices. Noções
básicas sobre direito tributário: Sistema Tributário Nacional; Competência Tributária da União, dos
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Estados e dos Municípios; Tributo: conceito, espécies, impostos, taxas, contribuição de melhoria,
empréstimo compulsório, contribuições sociais ou parafiscais. Fundamentos básicos de auditoria:
Auditoria Contábil; Auditoria de Gestão e Operacional; Normas Profissionais do Auditor Interno – NBC P
3; Normas Técnicas da Auditoria Interna – NCB T 12; Normas Relativas ao parecer; Relatórios de
Auditoria Interna; Finalidades e objetivos da Auditoria Governamental. Noções sobre princípios
orçamentários e contábeis: Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual;
Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 4.320/64 – Contabilidade Pública. Elaboração e avaliação de fluxo de
caixa: Receitas; Contas a Receber; Contas a Pagar; Desembolso – Custeio/Investimento; Custo Fixo; Custo
Variável. Licitações Públicas. Lei do Processo Administrativo. Direito Administrativo: 1) Administração
pública: princípios básicos. 2) Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder
regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. 3) Serviços Públicos: conceito e princípios;
delegação: concessão, permissão e autorização. 4) Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos;
anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. 5) Organização administrativa:
administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas
públicas e sociedades de economia mista, agências reguladoras e executivas; 6) Licitação e Contratos; 7)
Contratos administrativos: execução dos contratos; princípios; 8) Órgãos públicos: conceito, natureza e
classificação. 9) Servidores públicos: cargo, emprego e função pública. Processo administrativo (Lei
9.784/99): das disposições gerais; dos direitos e deveres dos administrados. 10) Controle e
responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo;
responsabilidade civil do Estado. 11) Lei n.º 8.429/92: das disposições gerais; dos atos de improbidade
administrativa. 12) Bens Públicos. Direito Tributário: 1) O Estado e o poder de tributar. 2) Direito
tributário: conceito e princípios. Tributo: conceito e espécies. Código Tributário Nacional. Normas gerais
de direito tributário. 3) Norma tributária: espécies. Vigência e aplicação; interpretação e integração;
natureza. 4) Obrigação tributária: conceito; espécies; fato gerador (hipótese de incidência); sujeitos ativo
e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário. 5) Crédito tributário: conceito;
natureza; lançamento; revisão, suspensão, extinção e exclusão; prescrição e decadência; repetição do
indébito. 6) Responsabilidade tributária. Responsabilidade por dívida própria e por dívida de outrem.
Solidariedade e sucessão. Responsabilidade pessoal e de terceiros. Responsabilidade supletiva. 7)
Garantias e privilégios do crédito tributário. 8) Sistema Tributário Nacional: princípios gerais. Limitações
do poder de tributar. Impostos da União. Impostos dos estados e do Distrito Federal. Impostos dos
municípios. Repartição das receitas tributárias. 9) Dívida ativa e certidões negativas. Contabilidade de
Custos. Código Tributário do Maranhão. Código Tributário do Município de Amarante-MA. Noções de
Matemática Financeira
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE ECONOMISTA: Lei N.° 1411/51. A Economia e seus
Conceitos Básicos: O objeto de estudo da economia. Fatores de produção. Bens econômicos e os bens
livres. Divisões da economia. Teoria Elementar de Funcionamento do Mercado: demanda, oferta e os
preços. O equilíbrio de mercado. Custos de produção em concorrência perfeita. Equilíbrio da
organização. Elasticidade preço da demanda. Estruturas de Mercado e Formação de Preços:
Concorrência perfeita. Monopólio. Oligopólio. Padrões de concorrência em mercados oligopolísticos:
tipos de mercados e barreiras à entrada. Análise macroeconômica: As contas nacionais e balanço de
pagamentos; o sistema financeiro; oferta e demanda de moeda; o controle da oferta de moeda; as funções
consumo e investimento; os modelos Clássico e Keynesiano; neokeynesianos e novos clássicos; modelos
de economia aberta; a taxa de câmbio e a taxa de juros; inflação e desemprego (a curva de Phillips);
expectativas racionais; políticas fiscal, monetária e de rendas; monetarismo e estruturalismo; a
experiência brasileira de estabilização. Os conceitos de crescimento e de desenvolvimento econômico;
modelo de dois hiatos: estratégias de crescimentos; protecionismo e liberalismo econômico; blocos
econômicos e globalização da economia; a política brasileira de desenvolvimento. Análise
microeconômica: O problema econômico; escassez e escolha; bens econômicos; alocação de recursos; a
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tecnologia; a questão ambiental; demanda do consumidor e demanda do mercado; a teoria da produção;
a função de produto neoclássica; a lei da oferta; teorema de Euler; a teoria marginalista da distribuição; a
teoria dos custos; custos contábeis e custos econômicos; o mercado em concorrência perfeita; equilíbrios
parcial e geral; modelo de Leontief; mecanismos de ajustamento, concorrência imperfeita; as falhas do
mercado; teoria do mercado; teoria do bem-estar social. Economia internacional: Balanço de
pagamentos; comércio internacional; taxas de câmbio; sistema financeiro internacional. Economia
brasileira: A industrialização brasileira; o desenvolvimento econômico; o processo inflacionário
brasileiro; o orçamento da união. Noções gerais de economia ambiental. Matemática financeira: Cálculo
de Prestações Fixas e Variáveis; Avaliação de Projetos pela VPL - Valor Presente Líquido e da TIR - Taxa
Interna de Retorno; Sistema de Amortização: SAC -Sistema de Amortização Constante; SAF - Sistema de
Amortização Francês - Tabela Price; SAM - Sistema de Amortização Misto. Regra de três simples e
composta: porcentagens; juros simples e compostos: capitalização e desconto; taxas de juros. Noções
sobre Métodos Quantitativos: números, índices, análise de regressão linear. Análise de investimento e
matemática financeira. Análise e/ou elaboração de projetos gerenciais relativos a planejamento
administrativo e econômico-financeiro. Viabilidade econômico-financeira de projetos; Avaliação e
aprimoramento operacional de projetos e/ou programas; Conhecimento de planilhas eletrônicas, banco
de dados, processamento de textos; A Economia Brasileira Contemporânea, Desenvolvimento Regional e
Urbano. O processo de Globalização Econômica. Economia do Trabalho: Políticas de Geração; Recursos
humanos; Planos de cargos. Salários e carreira; Plano plurianual; Lei de diretrizes orçamentárias;
Orçamento (elaboração e execução); Contabilidade pública; Assessoria sobre normas do Tribunal de
Contas. Administração Pública. Macro Economia: A política fiscal e a política monetária. A economia
mundial. Equilíbrio macroeconômico. Crescimento econômico e inflação. Os ciclos econômicos, variáveis;
planos de amortização de empréstimos e financiamentos; cálculo financeiro: custo real efetivo de
operações de financiamento, empréstimo e investimento; avaliação de alternativas de investimento.
Avaliação econômica de projetos: Taxa interna de retorno e valor presente líquido de um fluxo de caixa;
comparação de alternativas de investimento e financiamento. Critérios de avaliação de projetos; custos e
benefícios privados e sociais; a função de bem-estar social; eficiência marginal do investimento e
eficiência marginal do capital; desconto e valor presente; ponto de nivelamento; projeções de demanda.
Contabilidade Geral: Noções de contabilidade; análise das demonstrações financeiras. Administração
Financeira: Análise de fluxo de caixa; análise de capital de giro; princípios gerais de alavancagem; análise
do equilíbrio operacional. Contabilidade gerencial: Relações custo-volume - lucro; sistema de
custeamento; orçamento; centro de lucro e preços de transferências; padrões de comportamento de
custos; contabilidade por responsabilidade; aspectos tributários: conceito, principais tributos e seus
impactos nos negócios empresariais. Estatística. Elementos de Estatística e Econometria: Estatística
descritiva; probabilidade; distribuições de probabilidade; testes de hipóteses; números índices;
correlação; regressão simples e múltipla. Conhecimentos de Administração Pública. Lei Orgânica do
Município de Amarante do Maranhão. Programas patrocinados pelo SEBRAE. Linhas de créditos para
pequenas e médias empresas ofertadas pelas principais Instituições brasileiras públicas e privadas.
Cartilhas direcionadas ao micro e pequeno empreendedor publicadas pelo SEBRAE. Noções de
Matemática Financeira.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE EDUCADOR FÍSICO: 1 – Fisiologia do Exercício. 2 –
Avaliação Física. 3 – Conceitos de Atividade Física e Saúde, 4 – Prescrição de Exercício Físico para Saúde.
5 – Exercício Físico Aplicado aos Grupos Especiais. 6. Conceito contemporâneo de Saúde; impacto do
exercício físico e da dieta na saúde do indivíduo; exercício físico como prevenção de doenças
hipocinéticas; exercício físico e estresse; ginástica laboral; ergonomia; impacto de mudanças de hábitos
na melhoria da qualidade de vida. Métodos e técnicas da Educação Física. Didática específica da
Educação Física. Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais. Recreação e lazer: conceito e
finalidades. Fisiologia do exercício. Regras e Técnicas dos principais esportes da atualidade.
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CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO: Administração do serviço de enfermagem:
características, objetivos, planejamento, organização, comando, controle, avaliação e treinamento em
serviço. Assistência à criança: recém‐nascido normal, prematuro e de alto risco, puericultura, controle de
nascimento e desenvolvimento. Assistência à mulher: da reprodução humana ao trabalho de parto e
puerpério. Assistência a portadores de problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência ao idoso: cuidados
durante a internação, admissão, alta. Assistência nas doenças crônico‐degenerativas, a saúde do
trabalhador (noções sobre doenças ocupacionais). Assistência nas urgências e emergências: primeiros
socorros, hemorragias, choques, traumatismos, desinfecção e esterilização: conceitos, procedimentos,
materiais e soluções utilizadas, cuidadas, tipos de esterilização, indicações. Código de deontologia, Lei do
exercício profissional. Conhecimentos de anatomia, fisiologia, microbiologia, embriologia, farmacologia,
imunologia. Enfermagem em saúde pública: doenças transmissíveis, DSTs, Medidas preventivas,
imunização (rede de frio, tipos de vacinas, conservação e armazenamento, validade, dose e via de
administração, esquema de vacinação do Ministério da Saúde). Legislação do Sistema Único de Saúde ‐
SUS. Política de saúde. Código de Ética Profissional. Atendimento Pré‐hospitalar do politraumatizado:
ABCDE do trauma; Transporte do politraumatizado; Cinemática do trauma; Epidemiologia do trauma;
Resgate veicular: atendimento de urgência e emergência frente aos distúrbios cardiovasculares,
neurológicos, metabólicos, respiratórios, gineco‐obstétricos, pediátricos e psiquiátricos. Traumatismos
não intencionais, violência e suicídio. Atendimento ao trauma de face e pescoço, craniencefálico, de
coluna, músculoesquelético, torácico, abdominal, da pelve. Agentes físico‐químicos e trauma. Suporte
básico e avançado de vida a adultos, crianças e gestantes. Situações especiais de ressuscitação:
hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão,
emergências cardiotoxicológicas. Princípios gerais de biossegurança. Aspectos éticos e deontológicos do
exercício da Enfermagem. Conhecimentos sobre assistência a pacientes; curativos; vacinação e injeções;
administração de medicamentos; esterilização de material de enfermagem; socorros de urgência;
higienização de pacientes; elaboração de relatórios; legislação e regulamento da profissão. A educação
em saúde na prática da ESF; Sistema de informação da atenção básica. Processo Atuação do Enfermeiro
nos programas Ministeriais: PNI; Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, DST/AIDS, Pré‐natal.
Atenção à Saúde da Mulher. Atenção à Saúde da Criança e do RN (pré‐termo, termo e pós‐termo).
Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Doenças sexualmente transmissíveis. Saúde da
família na busca da humanização e da ética na atenção à saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de
feridas no domicílio. Atenção da equipe de enfermagem na vigilância epidemiológica e Sanitária.
Administração das assistências de enfermagem. Assistência de enfermagem nas doenças
infecto‐contagiosas e parasitárias. Doenças endêmicas. Indicadores Básicos de Saúde. Controle da dor no
domicílio. Intervenções de enfermagem na internação domiciliar e assistência de enfermagem em
domicílio. Visitas Domiciliares. Processo de supervisão e instrução dos Auxiliares de enfermagem e
Agentes Comunitários de Saúde. Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal.
Assistência de enfermagem aos pacientes em situações clínicas. Norma Regulamentadora, Ministério do
Trabalho e Emprego NR 32.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 1. Agricultura - Quanto às
culturas perenes e temporárias, serão abordados aspectos morfofisiológicos de crescimento,
desenvolvimento e produção, que estão relacionados aos seguintes itens: Fatores edafo-climáticos
(temperatura, disponibilidade de água, umidade relativa do ar, luminosidade, acidez/alcalinidade e
aeração). Fertilidade dos solos enutrição mineral de plantas (elementos essenciais e sua disponibilidade,
adubação e fertilizantes, correção do solo ecorretivos). Tratos culturais (principais práticas culturais e
particularidades de lavouras de importância econômica).Calendário agrícola (épocas de preparo do solo,
de plantio, de realização de tratos culturais, e da colheita das principais culturas nas diversas regiões do
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Brasil). Controle de ervas daninhas (diferentes métodos e sua eficiência). Principais pragas e doenças e
métodos de controle; Pecuária - Quanto à produção animal, serão abordados os seguintes aspectos da
Bovinocultura (de corte e leiteira), suinocultura e avicultura: Manejo (conhecimento das
particularidades de cada espécie explorada). Sanidade (controle e prevenção das principais doenças e
parasitoses). Principais raças e aptidões. Reprodução (ciclo reprodutivo e técnicas promotoras de
maiores produtividades). Índices zootécnicos (taxas de natalidade, desfrute); Economia Agrícola - Teoria
e instrumentos de análise econômica: teoria da produção e da estrutura de mercados, progresso técnico
na agricultura, teoria da demanda, teoria da oferta, elasticidades, mudança no equilíbrio, relações entre
receita e elasticidade, formação de preços, preços fixos e flexíveis, determinação dos preços agrícolas,
teoria da renda da terra. Mecanismos e financiamentos da política agrícola, política macroeconômica e
agricultura, instrumento de política agrícola: créditos, preços, tributação, tecnologia, armazenamento e
comercialização, políticas de segurança alimentar, políticas de reforma agrária e colonização;
Abordagens sobre: interpretação analógica e digital de imagens obtidas através de sensores remotos,
aplicada a mapeamentos de solos; gênese do solo; processos e fatores de formação dos solos;
características físicas, químicas e mineralógicas dos solos; principais atributos do solo para fins de
classificação; Sistema Brasileiro de Classificação de Solos; aplicações dos estudos / levantamentos de
solos. Principais culturas da região Nordeste. Construções Rurais. Topografia aplicada à Agronomia.
Ecologia, Meio Ambiente e Preservação ambiental. Gestão ambiental. Ecologia Florestal. Recuperação de
Áreas Degradadas com espécies nativas. Mecanização e Exploração Florestal: equipamentos de
exploração florestal, exploração de baixo impacto, planejamento da exploração, estradas e ramais de
exploração, pátio de estocagem, elaboração de projetos técnicos de exploração florestal. Proteção
florestal: incêndios - causas, efeitos e prevenção; combate a incêndios florestais, técnicas de conservação
do solo, manejo de solo para fins conservacionistas, erosão, práticas conservacionistas. Propriedades
físicas importantes dos solos minerais. Aspectos da água do solo, seus movimentos e suas relações com
os vegetais. Determinação do pH do solo e limitações dos valores obtidos. Calagem e sua conexão com
vegetais e solos. A cadeia alimentar. Forma de crescimento populacional e conceito de capacidade de
suporte. A periodicidade da comunidade. Conservação dos recursos naturais em geral. Planejamento do
solo. Os efeitos da temperatura sobre os processos vitais das plantas. O ciclo do nitrogênio. Relações
hídricas da célula vegetal. Fatores que influenciam nos resultados da adubação foliar. Doenças das
plantas. Doenças das grandes culturas. O solo e sua vida. Efeito das máquinas agrícolas sobre a estrutura
do solo. Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e Planos de
Controle Ambiental (PCAs). Base conceitual sobre desenvolvimento sustentável e Agenda 21.
Degradação e PoluiçãoAmbiental. Responsabilidade por dano ao meio ambiente. Bioma Caatinga.
Recuperação de Áreas Degradadas com espécies nativas. Fitofisionomias do bioma da Caatinga. Práticas
de Convivência com o Semiárido. Geoprocessamento: elaboração e interpretação de dados cartográficos
e georeferenciados. Legislação: Meio Ambiente na Constituição Federal. Lei n.° 9.605/1998 - Lei de
Crimes Ambientais. Resolução CONAMA N.° 237 de 1997 - Regulamenta o Licenciamento ambiental. Lei
n.° 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Lei n.° 9.985 de
2000 - Sistema de Unidades de Conservação. Código Resolução CONAMA n.° 001 de 1986 - Critérios
básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. Resoluções CONAMA
357/2005. Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA: integrantes, finalidades e competências. Lei
Nº 12.305/2010 – Da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei 9.795 de 21 de abril de 1999 – Da
Política Nacional de Educação Ambiental. Lei nº 12.351 – que dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL: Introdução a Engenharia Civil.
Topografia e Astronomia de Posição. Interpretação e Execução de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos.
Mecânica Técnica Aplicada à Engenharia Civil. Fenômenos de Transporte, Mecânica dos Fluidos e
Hidráulica Aplicada a Engenharia Civil. Resistência dos Materiais e Introdução às Teorias da Elasticidade
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e Plasticidade. Geologia para Engenharia Civil. Mecânica dos Solos e Fundamentos de Engenharia
Geotécnica. Análise Estrutural (estruturas isostáticas no plano e no espaço). Análise Estrutural
(estruturas hiperestáticas no plano e no espaço). Eletrotécnica Básica para Engenharia Civil. Hidrologia e
Recursos Hídricos para Engenharia Civil. Engenharia Social em Áreas de Riscos, Estabilidade de Talude;
Empuxos de Terra; Muros de Arrimo e Obras de terra. Introdução ao Método dos Elementos Finitos na
Engenharia Civil. Planejamento de Transportes e Análise Econômica. Fundamentos de Engenharia
Econômica: Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica de Empreendimentos na Engenharia Civil.
Terraplenagem (projeto e execução). Perícias Judiciais na Engenharia Civil. Engenharia de Avaliações
com inferência estatística aplicada à Engenharia Civil. Projetos de: (Geometria, Drenagem e
Pavimentação) e Execuções de Rodovias. Introdução à Análise Matricial das estruturas de edificações.
Ciência dos Materiais e Materiais de Construção aplicados na Engenharia Civil. Alvenaria Estrutural.
Sistemas Estruturais de (projeto e execução): Concreto Armado; Madeira. Projeto e Execução de
Estruturas de Fundações da Engenharia Civil. Instalações Prediais, Elétrica, Telefônica, Hidráulica,
Sanitária, Drenagem de Águas Pluviais e Combate a Incêndios. Projeto e Execução de Formas e
Escoramentos para Estruturas de Concreto. Dosagens de Concretos: Convencional e de Alto
Desempenho. O Projeto Escrito de Engenharia Civil: Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos,
Cronograma Físico-Financeiro, Diagrama PERT-COM. Gerenciamento e Tecnologia da Construção Civil.
Patologias em geral na Engenharia Civil. Licitações e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia Civil.
Legislação das Licitações do Estado do Maranhão (LEI ESTADUAL Nº 9.579, DE 12 DE ABRIL DE 2012:
Código de Licitações e Contratos do Estado do Maranhão e DECRETO ESTADUAL Nº 28.455, DE 31 DE
JULHO DE 2012: Regulamenta as modalidades de licitação). Pontes de madeira. Engenharia Civil
Diagnóstica e Consultiva com elaboração de Laudos Técnicos Conclusivos. Planejamento urbano: noções
de impacto ambiental, processo de urbanização brasileiro, urbanismo; Abertura e implantação de vias:
características geométricas, de projetos de rodovias e vias urbanas, elaboração de projetos de topografia,
geométrico e terraplanagem, pavimentação de vias; tipos de vias, dimensionamento de pavimentos, tipos
de materiais. Patologia e anomalia de edificações, anomalias e enfermidades das estruturas; sintomas,
causas e origens das enfermidades, inspeção visual, anamnese e exames complementares, diagnóstico,
prognóstico e alternativas de atuação, relatórios técnicos, terapia. Engenharia de custos. Licitações e
contratos de administração pública; gerenciamento de contratos. Legislação e Código de Edificações. Lei
do Parcelamento do solo de Amarante(MA). Raciocínio Lógico. Quantitativo (estruturas lógicas, lógica de
argumentação, diagramas lógicos, situações-problema). Normas Regulamentadora do Ministério do
Trabalho (NRs) N.º 04, 06, 08, 09, 11, 18, 21, 23, 24, 26 e 35. Noções de AutoCAD. Engenharia Rodoviária:
Normas Executivas do DNIT/IPR. Normas Técnicas (ABNT) referentes à Construção Civil. Normas ABNT
relativas à profissão. Barragens de Terra. Estrutura de Madeiras. Resistência dos Materiais. Topografia.
Legislação: Meio Ambiente na Constituição Federal. Lei N.° 9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais.
Resolução CONAMA N.° 237 de 1997 - Regulamenta o Licenciamento ambiental. Lei n.° 6.938, de 31 de
agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Lei N.° 9.985 de 2000 - Sistema de
Unidades de Conservação. Código Florestal. Resolução CONAMA N.° 001 de 1986 - Critérios básicos e
diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. Resoluções CONAMA 357/2005. Sistema
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA: integrantes, finalidades e competências. Lei Nº 12.305/2010 –
Da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei 9.795 de 21 de abril de 1999 – Da Política Nacional de
Educação Ambiental. Lei nº 12.351 – que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Noções de
AUTOCAD. Topografia. Técnicas de Construções e Conservação de Estradas (revestimento primário). NR
(Norma Regulamentadora do MTE) N.º 10. Resistência dos materiais.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO FLORESTAL: 1) Educação ambiental,
ordenamento científico das florestas, proteção dos recursos florestais, ecossistema florestal, utilização
racional dos produtos e bens florestais; 2) Recursos naturais renováveis; 3) Ecologia, climatologia,
defesa sanitária florestal; 4) Produtos florestais, sua tecnologia e sua industrialização; 5) Edafologia;
fl.49

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
Avenida Deputado La Roque, 1229 – Centro CEP 65923-000
CNPJ 06.157.846/0001-16
____________________________________________________________________________
processos de utilização de solo e de floresta; estrutura e propriedades dos solos e Interação dos solos
com ecossistemas terrestres e hídricos; 7) Implementos florestais; economia e crédito rural para fins
florestais; seus serviços afins e correlatos; 8) Código Florestal; 9) Sucessão Ecológica; 10) Estabilidade
dos ecossistemas; 11) Usos da água; 12) Impactos ambientais sobre os ecossistemas e agroecossistemas;
13) Recuperação de matas ciliares e reserva legal; 14) Desertificação: causa e efeito; 15) Legislação
Ambiental, Constituição brasileira e o meio ambiente. Lei de Crimes Ambientais: Lei n. ° 9605/98.
Resoluções CONAMA: 010/90, 278/01, 237/97 e 317/02. Legislação MMA/IBAMA sobre manejo
florestal, uso alternativo do solo e reposição florestal: Instrução Normativa n° 04/02 (MMA), Instrução
Normativa n° 03/02 (MMA), Instrução Normativa N.° 01/1996 (MMA), Instrução Normativa n.° 031/04N, Portaria n.° 007/03 (IBAMA). 16) Política florestal; 17) Solos e fertilidade; 18) Manejo de bacias
hidrográficas; 19) Sistemas agroflorestais; 20) Tecnologia de produtos florestais; 21) Acesso e uso de
produtos florestais e conflitos sociais; 22) Manejo de produtos florestais não madeireiros; 23) Extensão e
fomento florestal; 24) Florestamento e reflorestamento; 25) SNUC (Lei n.° 9.985/00 e Decreto n.°
4.340/02).; 26) Plano de manejo em florestas nacionais; 27) Incêndios florestais; 28) Uso sustentado dos
recursos florestais; 29) Equilíbrio dos ecossistemas; 30) Avaliação do potencial biológico dos
ecossistemas florestais; 31) Gerenciamento de Unidades de Conservação e Preservação Ambiental; 32)
Impacto ambiental e recuperação de áreas degradadas; 33) Inventário e Avaliação de Patrimônio
Natural; 34) Sistemática Vegetal; 35) Mecanização e Colheita Florestal; 36) Entomologia Florestal; 37)
Fitologia Florestal; 38) Silvicultura; 39) Manejo Florestal; 40) Inventário Florestal; 41)
Geoprocessamento; 42) Combate a incêndios florestais; 43) Ética Profissional. 44) Legislação (as leis que
constam na bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).Meio Ambiente na Constituição Federal. Lei N.° 9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais.
Resolução CONAMA n.° 237 de 1997 - Regulamenta o Licenciamento ambiental. Lei n.° 6.938, de 31 de
agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Lei N.° 9.985 de 2000 - Sistema de
Unidades de Conservação. Código Florestal. Resolução CONAMA N.° 001 de 1986 - Critérios básicos e
diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. Resoluções CONAMA 357/2005. Sistema
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA: integrantes, finalidades e competências. Lei Nº 12.305/2010 –
Da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei 9.795 de 21 de abril de 1999 – Da Política Nacional de
Educação Ambiental. Lei nº 12.351 – que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Noções de
AUTOCAD.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO: Conceitos: molaridade,
normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade. Imunologia -Propriedades gerais da
resposta imune. Antígenos. Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema
complemento.Imunologia nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos:
reações de precipitação, aglutinação,hemólise, imunofluorescência; testes munoenzimáticos. Testes
sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas,toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola,
hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia - técnicas de esterilização, coleta, transporte eprocessamento
de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em microbiologia.
Característicasmorfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos,
enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus, Hemocultura,
Coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos animicrobianos. Parasitologia
- Ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem. Métodos para diagnóstico de
protozoários intestinais,helmintos intestinais e parasitos do sangue e tecidos. Hematologia - Realização e
interpretação do hemograma. Alterações da sérieeritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais
frequentes. Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral.Leucemias. Testes diagnósticos da
coagulação plasmática. Classificação sanguínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Citologia de
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líquidos biológicos. Bioquímica - Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e
acidobásico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de
dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo emétodos 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 clínicopatológicas.Enzimologia clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina:
hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não proteicos, cálcio, fósforo,
magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas.Urinálise - Coleta, testes
químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. Farmacologia Interações medicamentosas, agonistas, antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, antiinflamatórios, cardiotônicos,anti-hipertensivos e antibióticos. Farmacotécnica - formas farmacêuticas
para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas
por dispersão mecânica. Norma de Biossegurança. Legislação Farmacêutica.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA: 1- Avaliação fisioterapêutica. 2Fisioterapia geral: técnicas, efeitos fisiológicos, indicações e contra indicações de eletrotermofototerapia,
massoterapia, cinesioterapia e manipulação vertebral. 3- Fisioterapia aquática. 4- Fisioterapia Aplicada à
Neurologia - Infantil e Adulto. 5- Fisioterapia Aplicada à Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia. 6Fisioterapia aplicada a Ginecologia e Obstetrícia, 7 - Fisioterapia aplicada a Pneumologia. 8- Fisioterapia
aplicada a dermatologia e geriatria. 8 - Fisioterapia em pré e pós-operatório de cirurgias torácicas,
abdominais e ortopédicas. 9-Abordagem cinesioterapêutica do aparelho locomotor e do sistema
respiratório, síndrome de imobilismo. 10-Fisioterapia em pediatria e neonatologia. 11- Fisioterapia em
doenças cardiovasculares. 12- Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças
ocupacionais relacionadas ao trabalho, praticas preventivas no ambiente de trabalho. 12 Assistência
fisioterapêutica domiciliar. 13 Ética e legislação profissional. 14- Sistema Único de Saúde (SUS).
Princípios, diretrizes, estrutura e organização Legislação básica do SUS. Politicas de saúde. Níveis
progressivos de assistência a saúde. Politicas públicas do SUS para gestão de recursos físicos, financeiros,
materiais e humanos. Direitos dos usuários do SUS. Participação e controle social. Ações e programas do
SUS. Vigilância epidemiológica e vigilância em saúde.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE FONOAUDIÓLOGO: Sistema do Aparelho Auditivo: bases
anatômicas e funcionais. 2. Audiologia Clínica. 3. Procedimentos subjetivos de testagem audiológica –
indicação, seleção e adaptação do aparelho de ampliação sonora individual. 4. Audiologia do Trabalho:
ruído, vibração e meio-ambiente. 5. Audiologia Educacional. 6. Neurofisiologia do Sistema Motor da Fala.
Funções Neurolinguística. Sistema Sensório-motor-oral – etapas evolutivas. Desenvolvimento da
linguagem. 7. Deformidade crâneo-faciais. Características fonoaudiológicas. 8. Avaliação mio-funcional.
Tratamento fonoaudiológico. 9. Distúrbio da voz. Disfonias. Aspectos preventivos. Avaliação e
fonoterapia. 10. Distúrbio de Linguagem da Fala e da Voz decorrentes de fatores neorológicos
congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócio-ambientais. Desvios fonológicos. 11. Fisiologia de
deglutição. Desequilíbrio da musculação oro-facial e desvios da deglutição. Prevenção, avaliação e
terapia mio-funcional. 12. Disfonias: teorias, avaliação e tratamento fonoaudiológico. 13. Distúrbio da
Aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica. 14.
Aleitamneto materno: vantagens – fisiologia da lactação. 15. Assistência Fonoaudiológica Domiciliar
(Reabilitação Baseada na Comunidade – RBC) 16. Ética e legislação profissional. SAÚDE PÚBLICA:
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle
social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação
local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos,
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tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade,
humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Promoção da saúde:
conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o
enfrentamento dos problemas.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE MÉDICO CIRURGIÃO: 1. Políticas de Saúde: Políticas de
Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalizações. Constituição Federal de 1988: Seção II
da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social, Lei Orgânica de Saúde Nº 8080/90 e suas posteriores
alterações. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema
Único de Saúde - seus princípios, suas diretrizes e seu arcabouço legal; As normas operacionais do SUS; A
questão do controle social; O paradigma da promoção da saúde; A estratégia de saúde da família - sua
evolução, seus princípios e sua aplicação. Municipalização da Saúde. Situação da Saúde no Brasil. Código
de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos
Regionais; Crimes contra a saúde pública - Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Clínica Médica:
Prontuário Médico; Reanimação Cardiorrespiratória; Preenchimento de Declaração de Óbito; Doenças de
Notificação Compulsória; Noções de Farmacologia; Emergências hospitalares; Conceitos Fundamentais
das Diversas Especialidades Clínicas 2. Bases da cirurgia: respostas endócrinas e metabólicas ao trauma.
Equilíbrio hidroeletrolítico e nutrição. Choque. Infecção e cirurgia. A cirurgia e a ética médica. Cirurgia
do tórax, traqueia e tireoide. Diagnóstico e conduta em: hemotórax, pneumotórax, empiema pleural.
Tórax instável: conduta. Traqueostomias: indicações e técnica. Conduta no nódulo "frio" de tireoide.
Cirurgia do aparelho digestivo - disfagia: orientação propedêutica. Lesões cáusticas: atendimento inicial.
Megaesôfago: classificação e conduta. Neoplasia de esôfago: clínica e estadiamento. Doença péptica:
fisiopatologia e terapêutica. Doença péptica: indicações do tratamento cirúrgico. Neoplasia gástrica:
conduta na lesão precoce. Megacólon chagásico: diagnóstico e conduta. Doença diverticular do cólon:
clínica e tratamento. Neoplasia do cólon: manifestações clínicas. Diagnóstico e conduta na colecistopatia
calculosa. Conduta na coledocolitíase. Colangite aguda: fisiopatologia e tratamento. Colecistite aguda:
indicação cirúrgica. Pancreatite aguda: tratamento quadro inicial. Abdômen agudo: abordagem
diagnóstica. Cirurgia dos vasos periféricos: conduta na trombose venosa profunda. Síndrome pós
flebítica: fisiopatologia/ tratamento. Cirurgia plástica e reconstrutora: tratamento inicial do grande
queimado. Síndrome de Fournier: abordagem terapêutica. Cirurgia da parede abdominal: conduta nas
hérnias inguinocrurais. Técnicas para correção das hérnias incisionais. Norma Regulamentadora,
Ministério do Trabalho e Emprego NR 32.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE MÉDICO CLÍNICO: Políticas de Saúde: Políticas de Saúde no
Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalizações. Constituição Federal de 1988: Seção II da
Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social, Lei Orgânica de Saúde Nº 8080/90 e suas posteriores
alterações. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema
Único de Saúde - seus princípios, suas diretrizes e seu arcabouço legal; As normas operacionais do SUS; A
questão do controle social; O paradigma da promoção da saúde; A estratégia de saúde da família - sua
evolução, seus princípios e sua aplicação. Municipalização da Saúde. Situação da Saúde no Brasil. Código
de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos
Regionais; Crimes contra a saúde pública - Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Clínica Médica:
Prontuário Médico; Reanimação Cardiorrespiratória; Preenchimento de Declaração de Óbito; Doenças de
Notificação Compulsória; Noções de Farmacologia; Emergências hospitalares; Conceitos Fundamentais
das Diversas Especialidades Clínicas. Ações de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Noções Básicas
de Toxicologia Ambiental e Saúde Ocupacional. Noções Básicas de Urgência/Emergência na Prática
Médica. - Reanimação Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do
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miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão.
Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Emergências urológicas: cólica
nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. Enterocolopatias. Colecistite
aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e tétano.
Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações
agudas. Acidentes por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo crânioencefálico. Traumatismo
abdominal. Traumatismo torácico. Embolia pulmonar. Ressuscitação cardiopulmonar Acesso vascular:
indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico: interpretação de gasometria arterial.
Desequilíbrio hidro-eletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de sutura,
antibioticoterapia, profilaxia antitetânica e antirrábica. O paciente politraumatizado: avaliação inicial;
tratamento do choque hemorrágico; avaliação inicial do traumatismo crânio-encefálico. Doenças
cardiovasculares: avaliação inicial de precordialgias; infarto do miocárdio; insuficiência cardíaca
congestiva e edema agudo de pulmão; embolia pulmonar; emergência hipertensiva; insuficiência arterial
aguda; trombose venosa profunda. Doenças respiratórias: pneumonias, tuberculose, pneumotórax, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, avaliação do paciente com hemoptise. Doenças do aparelho
digestivo: esofagites; corpo estranho no esôfago; doença ulcerosa péptica; sangramento digestivo alto e
baixo; avaliação inicial do abdome agudo; apendicite; megacolo, volvo de sigmoide; diarreias agudas;
pancreatites agudas e crônicas; colecistites; hepatopatias agudas e crônicas. Doenças do aparelho gênitourinário: infecções alta e baixa; litíase; orquiepididimites; insuficiência renal aguda e crônica. Ginecologia
e obstetrícia: avaliação inicial de sangramento vaginal e infecção urinária durante a gravidez. Doenças
infectocontagiosas: DST. AIDS, meningites virais e bacterianas, meningococcemia, tétano, choque séptico.
Doenças do sistema endócrino: cetoacidose diabética, descompensação diabética hiperosmolar. Doenças
neurológicas: AVC, epilepsias. Oftalmologia e otorrinolaringologia: sinusites, diagnóstico diferencial de
hiperemias oculares.Norma Regulamentadora, Ministério do Trabalho e Emprego NR 32.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO: Clínica e cirurgia veterinária.
Compostos sanitários. Controle de produtos de uso veterinário. Controle de raiva, de roedores, vetores e
zoonoses. Controle sanitário de alimentos. Cuidados na prevenção de alimentos. Defesa Sanitária.
Desenvolvimento e execução de programas de nutrição animal. Formulação e balanceamento de rações.
Prevenção de doenças, carências e aumento da produtividade. Doenças infecto-contagiosas em Saúde
Pública veterinária, determinadas por bactérias: estreptococciases, tuberculose, pasteurelose,
estafilococciases, brucelose, salmonelose, shigueloses, peste bubônica e vibriose leptospirose;
determinadas por vírus: raiva, encefalites, eqüinas e aftosa; determinadas por nematóides: triquinelose,
ascaridíase e ancilostomíase; determinadas por trematóides: esquistossomoses e cercarioses;
determinadas por cestóides: teníase, cisticercoses e equinococoses. Elaboração e execução de projetos
agropecuários, referentes ao crédito rural. Assessoria, assistência e orientação. Acompanhamento de
projetos. Produção racional lucrativa de alimentos. Dispositivos legais quanto à aplicação dos recursos.
Epidemiologia: conceito e cadeia epidemiológica. Ética Profissional. Exames laboratoriais. Colheita de
material e/ou análise anátomo-patológica, histopatológica, imunológica. Diagnóstico e terapêutica.
Fontes de contaminação. Fundamentos microbiológicos. Higiene, plano de prevenção e conduta na
infecção alimentar. Inspeção e fiscalização sanitária em locais de produção, manipulação,
armazenamento e comercialização de produtos de origem animal, bem como da qualidade. Legislação
pertinente. Inspeção sanitária de produtos de origem animal. Melhoramento do gado. Inseminação
artificial. Seleção das espécies mais convenientes. Caracteres mais vantajosos. Rendimento da exploração
pecuária. Planejamento e desenvolvimento de campanhas e serviços de fomento e assistência técnica
relacionados à pecuária e à Saúde Pública. Levantamentos de necessidades e do aproveitamento de
recursos orçamentários existentes, visando favorecer a sanidade e produtividade do rebanho.
Planejamento, organização, supervisão e execução de programas de defesa sanitária, proteção,
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aprimoramento e desenvolvimento da pecuária. Estudos, pesquisas, consultas, relatórios, fiscalização e
métodos, visando assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional econômica de alimentos e a
saúde da comunidade. Procedimentos para avaliação dos surtos de infecção. Profilaxia das intoxicações e
infecções alimentares. Profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças de animais. Exames clínicos e de
laboratório, visando assegurar a sanidade individual e coletiva dos animais. Vias de Transmissão.
Zoonoses: conceituações e classificação. Ética profissional.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA: 1-Nutrição básica e aplicada:
macronutrientes; elementos minerais; vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis; água, eletrólitos e fibras;
digestão, absorção, utilização de nutrientes e fontes (Proteínas, Carboidratos, Lípides, Vitaminas,
Minerais, Água e Fibras). 2-Nutrição no ciclo vital: gestação e lactação; infância e adolescência (Escolar,
Pré-escolar e Adolescência); adulto e terceira idade. 3- Dietoterapia: diabetes mellitus e hipoglicemia;
doenças intestinais, do estômago e do esôfago; doenças do fígado, pâncreas exócrino e sistema biliar;
obesidade e magreza; distúrbios cardiovasculares; doenças renais; doença neoplástica; anemias e outras
doenças carências. 4- Avaliação do estado nutricional. 5- Administração em serviços de alimentação:
estruturas do serviço de alimentação; técnicas dietéticas; planejamento do serviço; Preparo de
Alimentos (do planejamento à distribuição dos alimentos); administração de pessoal. Higiene Sanitária
em Alimentos. 6- Nutrição e Saúde Pública: diagnóstico nutricional de populações, nutrição e infecções,
epidemiologia da desnutrição, má nutrição protéico–energética, anemias nutricionais, hipovitaminose A,
bócio endemias, cárie dental, vigilância nutricional, atividades de nutrição em programas integrados de
saúde pública. 7- Características sensoriais, físico-químicas, nutricionais e higiênico-sanitárias dos
alimentos. Análise de perigos por pontos críticos de controle (APPCC). 8- Métodos de avaliação e efeitos
das diversas modalidades de aquisição, seleção, armazenamento, pré-preparo, preparo e conservação da
qualidade nutricional dos alimentos. 9- Higienização e sanitização dos alimentos, utensílios e
equipamentos. Doenças veiculadas por alimentos e microrganismos patogênicos de importância em
alimentos. 10- Energia e nutrientes: definição, classificação, propriedades, funções, digestão, absorção,
metabolismo, biodisponibilidade, requerimentos, recomendações e fontes alimentares. Definição,
fundamentação e característica da dieta normal e suas modificações. 11- Alimentação e nutrição nos
diferentes grupos etários e para aqueles nutricionalmente vulneráveis. 12- Nutrição clínica: Patologia da
nutrição e dietoterapia nas doenças nutricionais. 13-Assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial,
em consultórios de nutrição e dietética e domicílios. 14- Saúde coletiva e nutrição: programas de
aplicação e nutrição, atenção primária e educação em saúde, epidemiologia dos problemas nutricionais
brasileiros, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, situação alimentar e nutricional no Brasil e
segurança alimentar. 15- Educação nutricional: conceitos, objetivos, metodologias e aspectos sociais,
econômicos e culturais, planejamento, organização, implementação e avaliação de programas de
educação nutricional. 16- Alimentação coletiva: conceitos básicos da administração geral e sua aplicação
a Unidade de Alimentação e Nutrição, planejamento e operacionalização de cardápios, tipos e sistema de
serviços, planejamento físico funcional, controle e avaliação de recursos humanos, financeiros e de
materiais, higienização, segurança e ergonomia no trabalho. Legislação relacionada à área de Nutrição e
alimentos. 17- Ética e legislação profissional. 18- Sistema Único de Saúde (SUS). Princípios, diretrizes,
estrutura e organização Legislação básica do SUS. Politicas de saúde. Níveis progressivos de assistência a
saúde. Politicas públicas do SUS para gestão de recursos físicos, financeiros, materiais e humanos.
Direitos dos usuários do SUS. Participação e controle social. Ações e programas do SUS. Vigilância
epidemiológica e vigilância em saúde.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE ODONTÓLOGO (CIRURGIÃO-DENTISTA): 1- Biossegurança
em odontologia: técnicas de acondicionamento, desinfecção, e esterilização do material e ambiente,
doenças ocupacionais, controle de infecção. 2- Anamnese, métodos e técnicas de exame, diagnóstico,
plano de tratamento. 3- Patologias intra e extra-ósseas da cavidade bucal, manifestações bucais de
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doenças sistêmicas; Câncer bucal: fatores de risco, prevenção e detecção precoce, lesões cancerizáveis;
Manifestações orais das doenças sexualmente transmissíveis. 4- Farmacologia e terapêutica: bases
farmacológicas da terapêutica medicamentosa em odontologia, prevenção do controle da dor, uso clinico
de medicamentos, mecanismos de ação e efeitos tóxicos dos fármacos. 5- Anestesiologia: considerações
anatômicas da cabeça e pescoço, técnicas e soluções anestésicas, acidentes, indicações e contraindicações. 6- Emergências em Odontologia: traumas dentários em dentes permanentes e decíduos,
emergências de natureza infecciosa e cirúrgica. 7- Cariologia: epidemiologia diagnóstica e métodos
preventivos da cárie dentária. 8- Dentística: técnicas e materiais restauradores e de proteção do
complexo dentina-polpa; tratamento não invasivo e tratamento restaurador atraumático; 9- Radiologia:
indicações e interpretação. 10- Periodontia: noções básicas, avaliação, diagnóstico, tratamento e
prevenção. 11- Endodontia: noções básicas, diagnóstico e tratamento das alterações pulpares e
periapicais. 12- Prótese total e parcial removível: plano de tratamento, técnicas de execução, materiais
utilizado. 13- Cirurgia: procedimentos de pequeno porte. 14- Odontopediatria: diagnóstico e tratamento
das infecções bucais em crianças e adolescentes, anomalias do desenvolvimento. 15- Oclusão:
fundamentos biológicos, conceitos aplicados às próteses, mecanismos de transmissão e neutralização
das forcas oclusais. 16- Disfunção temporomandibular: atendimento básico de urgência. 17- Ética e
legislação profissional. 18- Sistema Único de Saúde (SUS). Princípios, diretrizes, estrutura e
organização Legislação básica do SUS. Politicas de saúde. Níveis progressivos de assistência a saúde.
Politicas públicas do SUS para gestão de recursos físicos, financeiros, materiais e humanos. Direitos dos
usuários do SUS. Participação e controle social. Ações e programas do SUS. Vigilância epidemiológica e
vigilância em saúde.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE PEDAGOGO: O contexto histórico e sociocultural
abrangendo estudos que fundamentam a compreensão da sociedade, da educação como processo social e
dos diversos setores da educação na sociedade contemporânea. O ambiente escolar como espaço de
trabalho educativo. Princípios Norteadores do Currículo: Identidade, Diversidade e Autonomia.
Interdisciplinaridade. Contextualização. Conhecimentos didáticos, teorias pedagógicas em articulação
com as metodologias, técnicas de informação e de comunicação e suas linguagens específicas aplicadas
ao ensino. O estudo dos processos de organização do trabalho pedagógico, gestão em espaços escolares e
não escolares. Otimização dos tempos e espaços escolares. Fundamentos estéticos, políticos e éticos:
base de sustentação da educação. Questões pertinentes ao contexto do exercício profissional em âmbitos
escolares e não escolares, articulando o saber acadêmico à pesquisa e à prática educativa. Abordagens
teórico-metodológicas sobre o planejamento e avaliação da prática pedagógica. Escola e currículo
interdisciplinar. A relação professor/aluno no processo de aprendizagem. A Avaliação e o processo de
Ensino e de Aprendizagem. O trabalho integrado escola-família-comunidade. O papel do Coordenador
Pedagógico na realidade escolar. Aspectos históricos da Educação. Novas perspectivas para a Educação.
Educação Integral e Educação em Tempo Integral. Princípios e fundamentos dos referenciais
curriculares. Escola: um espaço em transformação: Escola tradicional e escola contemporânea –
caracterização; inter-relações dos elementos transformadores da escola: sociedade, cultura,
conhecimento,
ensino-aprendizagem,
professor-educador-aluno.
Aspectos
psicológicos do
desenvolvimento humano e teorias da aprendizagem. Psicologia Genética (Piaget). Teoria de Vygotsky:
Concepção sócio interacionista. Inteligências Múltiplas. O Currículo. Didática. Metodologia de Ensino.
Ecopedagogia Educação e Tecnologias. Concepção de Adolescência e juventude. Afetividade e
aprendizagem. Abordagem interdisciplinar, trandiciplinar e pluridisciplinar no trabalho pedagógico. A
organização do trabalho pedagógico. A organização do espaço pedagógico. Definição e tratamento
didático dos conteúdos do ensino e práticas pedagógicas. Planejamento escolar – importância, etapas do
planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação
pedagógica. Pedagogia de Projetos e Temas Transversais. Uso das tecnologias nas práticas
pedagógicas/TICs. Inclusão. Diversidade: etnia, gênero e raça. Bullying. Homofobia. Projeto político
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pedagógico. Participação e relações entre escola e comunidade. Conselho escolar. Recursos financeiros
(PDE/PDDE). Gestão Democrática. Formação em serviço e formação continuada. Educação de Jovens e
Adultos(EJA).Legislação: Constituição Federal (1988); Lei nº 9.394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional; ParecerCNE/CEB nº 7/2010 e Resolução 04 CNE/CEB/2010 - Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica; Resolução 05 CNE/CEB/2009 e Parecer 20 CNE/CEB/2009 Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil; Resolução 7 CNE/CEB/2010 e Parecer 11
CNE/CEB/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;
Parecer 36 CNE/CEB/2001 e Resolução 01 CNE/CEB/2002 - Educação do Campo; Resolução 01
CNE/CEB/2001 e Parecer 17 CNE/CEB/2001 - Educação Especial; Plano Nacional de Educação - Projeto
de Lei; Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; Lei nº 9.795/1999 - Educação Ambiental; Resolução
01 CNE/CP/2004 e Parecer 10 CNE/CP/2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Resolução nº
217/1948 - Declaração Universal dos Direitos Humanos; Lei Nacional N.º 12.852, de 05 de agosto de
2013. Lei 11494/07 - FUNDEB; DECRETO Nº 7.083/2010 - Programa Mais Educação.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE PSICÓLOGO: 1. Processo saúde-doença. Atenção básica em
saúde. Teorias da Personalidade. Psicopatologia. Políticas de Saúde Mental. Prática Psicológica e
Legislação em CAPS e SUS (NASF e ESF). Atenção ao álcool e outras drogas. Elaboração de documentos
psicológicos. Trabalho em grupos operativo e terapêutico. Ética. Humanização. Multidisciplariedade e
interdisciplinariedade. Assistência à família. Estatuto da Criança e do adolescente. Estatuto do Idoso.
Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88):Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/993. Política Nacional de Assistência
Social – PNAS/2004. SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.Lei nº 12.594/2012.2.
Código de ética e legislação da profissão (site do Conselho de Profissional).
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE PSICOPEDAGOGO: Organização da educação brasileira.
Legislação educacional: LDB Lei nº 9394/96. Parâmetros curriculares Nacionais (PCN). Novas demandas
para a educação escolar e alternativas de atendimento. A utilização das tecnologias educacionais a
serviço da aprendizagem. Ação psicopedagógica a serviço da garantia da educação escolar de qualidade
como direito de todos. Teoria do desenvolvimento humano e suas distintas concepções, teorias da
aprendizagem. Métodos e Técnicas de Ensino. Formas alternativas de aplicar as metodologias de ensino
das diferentes linguagens. Conceitos, fundamentos e concepções de currículo. Planejamento. Avaliação.
Orientação, coordenação, acompanhamento e avaliação dos processos educativos. Metodologias de
abordagem familiar, considerando-se as novas modalidades de família. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Lei Nacional N.º 12.852/2013. Dificuldades de aprendizagem relacionadas ou não a deficit
cognitivo, distúrbios de conduta, dislalia, dislexia, disgrafia, dificuldades de comunicação e sinalização e
outras. Fatores que interferem no processo ensino/aprendizagem e alternativas de superação das
dificuldades encontradas. Diferentes fases do desenvolvimento humano e suas peculiaridades em
relação ao processo educativo. Facilidades de aprendizagem: superdotação, talentos, altas habilidades.
Legislação básica da educação especial no Brasil e dos princípios da educação inclusiva. Alternativas
para prevenção e superação de exclusões sociais, culturais, étnico-raciais, econômicas e outras.
Processos didático-pedagógicos especiais aplicados a pessoas com necessidades educacionais especiais,
a jovens e adultos não escolarizados. Psicopedagogo: especificidade e conceituação da psicopedagogia.
Psicopedagogia como área de conhecimento e de atuação. Ética do trabalho psicopedagógico.
Psicopedagogia e áreas do conhecimento. Desenvolvimento cognitivo e processos de pensamento lógicomatemático. Desenvolvimento emocional e afetivo e implicações na aprendizagem. Psicopedagogia e
contextos de aprendizagem. Psicopedagogia e contexto familiar. Psicopedagogia e educação: sociedade,
diversidade, inclusão, tempos escolares. Fundamentos para o desenvolvimento do diagnóstico e da
intervenção psicopedagógica na abordagem interacionista. Recursos técnicos e materiais para o
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atendimento psicopedagógico.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL: Legislação do SUS: Princípios e
diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Terapia Ocupacional com
pacientes adultos nas fases aguda e subaguda. Avaliação de habilidades e gravidades: amplitude de
movimento, força, comportamento motor, sensibilidade, visão, percepção visual e práxis, cognição,
Medida de Independência Funcional (FIM), Avaliação de Nível de Consciência, Avaliação de
Esparticidade. Modelos de Terapia Ocupacional: biomecânica, neuroevolucional e psicossocial.
Tratamento de Terapia Ocupacional para pacientes: AVC, TCE, doenças neuro degenerativas, lesão de
medula espinhal, Queimados Ortopédicos, Cardio-pulmonar, Vasculares, Clínica Cirúrgica e UTI.
Tratamento de Terapia Ocupacional. Órtese e adaptações. Terminologia Uniforme para a Terapia
Ocupacional AOTA. Efeitos delitérios da imobilidade. SAÚDE PÚBLICA: Organização dos serviços de
saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde;
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual,
medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e
enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas;
Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado,
satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais
problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas.

CONTEÚDO PARA O CARGO DE PROFESSOR NÍVEL I
LÍNGUA PORTUGUESA – Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem,
Discurso e Textualidade: Funções da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. Fonética e Sintaxe. O texto
e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos de organização do texto. Coerência e coesão
textuais. Língua: variação e unidade. Morfologia - As palavras: classes, variação e emprego; palavras e
expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição e derivação; outros aspectos da
criação lexical. O significado lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. Relações semânticas no
léxico: valor semântico das palavras. Polissemia, paronímia, sinonímia, antonímia, ambiguidade.
Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos estilísticos. Sintaxe
- Período Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos
entre segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal,
concordância verbal. Colocação pronominal. Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a
articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido.
Ortografia. Acentuação. Crase. Vícios de Linguagem.
MATEMÁTICA: Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas
lógicos; Situações- Problema). Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores;
Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; problemas. Números racionais: operações e
propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e grandezas
proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta);
porcentagem e juros simples; Sistemas de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Equações e
Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, gráfico,
propriedades e raízes. Geometria Euclidiana Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos;
Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Áreas de figuras planas poligonais e circulares. Contagem.
Medidas de unidades: comprimento, área, volume e tempo. Algarismos romanos. Mudança de Base.
CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política,
tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
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juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações
científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento
urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas,
televisão, música e teatro. Conhecimentos da realidade política, social, geográfica, histórica e econômica
de Amarante do Maranhão e Microrregião. Lei Orgânica do Município de Amarante do Maranhão.
Estatuto do Servidor.
ESPECÍFICO PROFESSOR NÍVEL I: As principais tendências pedagógicas voltadas para a Educação.
História e políticas Educacionais. Educação na Contemporaneidade. Concepção de infância e juventude.
Afetividade e aprendizagem. Psicologia Genética (Piaget). Teoria de Vygotsky: Concepção sócio
interacionista. Escola: um espaço em transformação: Escola tradicional e escola contemporânea –
caracterização; inter-relações dos elementos transformadores da escola: sociedade, cultura,
conhecimento,
ensino-aprendizagem,
professor-educador-aluno.
Aspectos
psicológicos do
desenvolvimento humano e teorias da aprendizagem. Inteligências múltiplas. O Referencial Curricular
Nacional de Educação Infantil (RCNEIs). Parâmetros Curriculares Nacional (PCNs). Abordagem
interdisciplinar, transdisciplinar e pluridisciplinar no trabalho pedagógico. Avaliação (Provinha Brasil e
Prova Brasil). O significado do brincar e das brincadeiras na Educação Infantil. A Ludicidade. O
desenvolvimento e a constituição da linguagem e do pensamento lógico na infância. Currículo. Didática.
Metodologia do Ensino. Educação Integral. Educação em Tempo Integral. A organização do trabalho
pedagógico. A organização do espaço pedagógico. A rotina. O Cuidar e o Educar. Definição e tratamento
didático dos conteúdos do ensino e práticas pedagógicas. Planejamento escolar – importância, etapas do
planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação
pedagógica. O uso das tecnologias nas práticas pedagógicas. Processo de alfabetização e sua
contextualização histórica. Alfabetização: diferentes paradigmas. Temas transversais. Concepções
teóricas - metodológicos da alfabetização: Métodos de alfabetização. A função social da escrita:
Alfabetização e letramento. Leitura e escrita na alfabetização (gêneros e tipologias textuais). Inclusão.
Diversidade: etnia, gênero e raça. Bullying. Ecopedagogia. Pedagogia de Projetos. Projeto políticopedagógico. Participação e relações entre escola e comunidade. Conselho escolar. Recursos financeiros
(PDE e PDDE). Gestão Democrática. Formação em serviço e formação continuada. Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Geografia: O papel do trabalho na transformação da natureza. Os espaços urbano e rural
no Brasil. A tecnologia e as paisagens urbanas e rurais. A cartografia como instrumento na aproximação
dos lugares. Pluralidade cultural: povos e etnias. Conservação do meio ambiente. O espaço geográfico
brasileiro e maranhense: localização, situação, relevo, solo, clima, vegetação e hidrografia. Atividades
produtivas: agropecuária, agroindústria, industrialização, urbanização e prestação de serviços.
Metodologia do ensino da Geografia. Geografia do Maranhão, de Amarante do Maranhão e Região.
História: História do Maranhão e de Amarante do Maranhão. Ciências: Terra: O lugar da vida. Recursos
da litosfera. Os Seres Vivos. Troca de energia entre os seres vivos: Os Seres Produtores, Os Seres
Consumidores e As Cadeias Alimentares. Os Seres Vivos e o Ambiente. Relações entre os Seres Vivos.
Diversidades de Vida e de Ambientes. O Ar e a Água. Lixo e Reciclagem. Corpo Humano: Músculos, Ossos
e Articulações e Envoltório Especial: a pele. Aparelhos e Sistema do Nosso Corpo: Aparelho Digestivo,
Aparelho Respiratório, Aparelho Circulatório, Aparelho Urinário. Sistema Nervoso. Órgãos dos Sentidos.
Alimentos, Distribuição, Preparação e Conservação. Metodologia. Teoria Atômica. Conceitos.
Conhecimentos Básicos de Editores de Textos (Word), Planilhas Eletrônicas (Excel), Internet e
Configuração de Impressoras.
Legislação:
PARECER CNE/CBE nº 20/2009 – Revisão das Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil.
RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 5/2009 – Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica - Parecer CNE/CEB nº 07, de 07 de abril
de 2010 e Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010.
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LEI NACIONAL 9394 de 20/12/96 e suas alterações – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
LEI NACIONAL 8069 de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.

CONTEÚDO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL; EDUCAÇÃO
FÍSICA E LÍNGUA INGLESA
CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem,

Discurso e Textualidade: Funções da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de
construção. Gêneros textuais. Modos de organização do texto. Coerência e coesão textuais. Língua:
variação e unidade. Morfologia - As palavras: classes, variação e emprego; palavras e expressões
denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição e derivação; outros aspectos da criação
lexical. O significado lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. Relações semânticas no léxico:
valor semântico das palavras. Polissemia, paronímia, sinonímia, antonímia, ambiguidade. Estilística - A
língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos estilísticos. Sintaxe - Período
Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos entre
segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância
verbal. Colocação pronominal. Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre
as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia.
Acentuação.
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Fundamentos sócio-filosóficos da Educação. Paradigmas Educacionais. A

função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. A sala de aula e a prática pedagógica:
Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio. Conselho Nacional de Educação (CNE) e Plano Nacional de Educação (disponíveis in
portal.mec.gov.br, no link legislação). Lei Nacional 11.494, de 20 de junho de 2007 e Decreto Nacional N.º
6.253, de 13 de novembro de 2007 (FUNDEB). A escola e a educação das relações étnico-raciais. A
inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” no currículo do ensino fundamental.
Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e
Valorização do Professor. Educação Inclusiva/Educação Especial. Gestão Democrática da Educação.
Evolução Histórica da Educação Brasileira. Teorias da Educação. Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA, Lei Nacional N.º 8.059/1990), Lei Nacional Nº 12.852, de 5 de agosto de 2013.
CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS: 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. Descobertas e inovações
científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento
urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas,
televisão, música e teatro. Conhecimentos da realidade política, social, geográfica, histórica e econômica
de Amarante do Maranhão e Microrregião. Lei Orgânica do Município de Amarante do Maranhão.
Estatuto do Servidor.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Dimensões históricas da Educação
Física e sua inserção nos currículos escolares. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à
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Educação Física, ao Esporte e ao lazer. Critérios de seleção e organização de conteúdos. Tendências
Pedagógicas da Educação Física Escolar a partir dos anos 1980. A Educação Física no curso noturno. A
Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação Física e a
pluralidade cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos
da educação física - Jogos: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo
Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da
Cultura Popular; Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Ginásticas: de
manutenção de saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de
preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica artística e rítmica desportiva;
Atividades Rítmicas e Expressivas: Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas;
danças e coreografias associadas a manifestações musicais; Esportes: atletismo, natação, futebol de
campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos
esportivos; Dimensão Social do esporte. Metodologia de ensino das atividades físico desportivas em
esportes adaptados para pessoas com necessidades especiais. Treinamento desportivo. Diferenças
psicofísicas entre idades; treinamento da criança, do adolescente e do adulto; princípios científicos do
treinamento. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: Anatomia: Geral e
Sistêmica; Fisiologia: Geral e do Exercício; Biometria; Nutrição e atividade física; Crescimento e
desenvolvimento motor. Educação Física, esporte, saúde e qualidade de vida; Biomecânica; Atividade
Física para Grupos Especiais; Dopping; Primeiros Socorros. Conhecimentos sobre o Corpo: Capacidades
Físicas. Psicomotricidade: conceitos básicos. Elementos organizativos do ensino da Educação Física:
objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação escolar. Plano de ensino e plano de aula. Educação Física e
educação especial. Princípios norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade,
corporeidade, ludicidade, reflexão crítica do esporte, problematização de valores estéticos. Educação
Física escolar e cidadania; Educação Física, esporte e mídia. Educação Física e as questões de gênero e o
sexismo. Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento. Ordenamentos legais da
educação física escolar: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394/96). Parâmetros
Curriculares Nacionais (Educação Física). A Constituição Federal: da Educação, da Cultura e do Desporto.
Estatuto da criança e do adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990). Conhecimentos Básicos de
Editores de Textos (Word), Planilhas Eletrônicas (Excel), Internet e Configuração de Impressoras.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA: Compreensão de pequenos textos
em forma de dissertação ou diálogo, extraídos de livros, revistas, jornais ou manuais, podendo ser
adaptados ou não. Compreensão e uso de funções comunicativas. Questões sobre vocabulário. Gramática:
Substantivo; Números; Genitive Case; Pronomes; Adjetivos: posição/ordem; Graus do Substantivo.
Quantitativo: números ordinais e cardinais. Verbos: Modal Verbs; Verbos Regulares e Irregulares. Voz
Passiva e Ativa. Subjuntivo. Imperativo. Gerúndio. TagQuestions. Artigos Definidos e Indefinidos.
Preposições. Gerúndio depois de preposição. Conjunções. Sufixos e Prefixos, Cognatos e Falsos Cognatos.
Os PCNs e o ensino de Língua Inglesa. Conhecimentos Básicos de Editores de Textos (Word), Planilhas
Eletrônicas (Excel), Internet e Configuração de Impressoras.
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A evolução histórica da
gestão ambiental. O homem e a natureza pré-histórica. A criação do ambiente cultural: o processo de
urbanização. A industrialização e meio ambiente. A contaminação industrial. A tomada de consciência do
problema ambiental. O problema ambiental no século XX. A década de 70. A década de 80. A década de
90 e o início do século XXI. O Estado do debate ambiental no final do século XX. A expansão da
consciência ambiental: o papel das ONGs. O desenvolvimento sustentável como novo paradigma.
Antecedentes históricos. A Comissão Brundtland e o conceito de sustentabilidade. A conferência das
Nações Unidas no Rio de Janeiro (1992) e os seus desdobramentos. O desenvolvimento sustentável no
âmbito empresarial. As dimensões da sustentabilidade: Econômica, social e ambiental. O Protocolo
fl.60

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
Avenida Deputado La Roque, 1229 – Centro CEP 65923-000
CNPJ 06.157.846/0001-16
____________________________________________________________________________
Verde. A mudança climática global e o Protocolo de Kyoto. Efeito estufa e a mudança climática.
Convenção das Nações Unidas sobre mudanças climática. O Protocolo de Kyoto. O conteúdo do Protocolo
de Kyoto. O mecanismo para o Desenvolvimento Limpo (MDL). A produção mais limpa e a ecoeficiência.
Conceito de Produção Mais Limpa (PML). Definição de ecoeficiência. O papel do poder público. A
ecoeficiência e a produção mais limpa. Fatores que afetam a doação de tecnologias mais limpas. A
Educação Ambiental no Brasil. Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e
Responsabilidade Global. A Educação Ambiental na filosofia de Paulo Freire. Educação Ambiental como
ação política frente aos desafios sociais. Educação Ambiental como ação pedagógica. Outros
conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Conhecimentos Básicos de Editores de
Textos (Word), Planilhas Eletrônicas (Excel), Internet e Configuração de Impressoras.
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ANEXO V
Modelo Padrão da Apresentação de Laudo Médico Para Portadores de Necessidades Especiais
REQUERIMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2014
Município: AMARANTE DO MARANHÃO- MA
Nome do Candidato:
N.º da inscrição:
Cargo:
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, pelo qual apresento
LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): Tipo de necessidade especial de
que é portador:
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID
Nome do Médico Responsável pelo laudo:
Nº do CRM do Médico:__________________
(OBS: Não serão considerados como necessidades especiais os distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres)
Dados especiais para aplicação das PROVAS : (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou
não, em caso positivo , discriminar o tipo de prova necessário)
( ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL
( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)
É Obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento.
AMARANTE DO MARANHÃO-MA,________ de ____________________ de 2014
__________________________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO VI
REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL
• Marcar com “x” no quadrículo, caso necessite de prova especial ou não, em caso positivo, discriminar o
tipo de prova necessária.
[

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

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

1. Necessidades Físicas

baixa visão)

( ) Sala para Amamentação (candidata que tiver
necessidade de amamentar seu bebê).
( ) Sala Térrea (dificuldade de locomoção).
( ) Sala Individual (candidato(a) com doença
contagiosa/outras).
( ) Maca.
( ) Mesa para Cadeira de Rodas.
( ) Apoio para perna.

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

1.1.

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

Mesa e cadeira separadas.

( ) Gravidez de Risco.
( ) Obesidade.
( ) Limitações Físicas.

( ) Prova em Braille ou ledor.
( ) Prova ampliada (Fonte entre 16 e 18).
( ) Prova super ampliada (Fonte 28).
3. Necessidades auditivas (Perda total ou parcial

da audição).

4. Outros: (Discriminar)

1.2. Auxílio

para
preenchimento
(dificuldade/
impossibilidade
de
escrever).

( ) Da folha de respostas da prova objetiva.
1.3.
Auxílio para leitura (ledor)
( ) Dislexia
( ) Tetraplegia
AMARANTE DO MARANHÃO- MA, ___ de ____________ de 2014
________________________________________________
Assinatura do candidato(a)
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ANEXO VII
Formulário de Apresentação de Títulos
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome:
Inscrição:
Cargo:

À Comissão Organizadora da prefeitura municipal de Amarante do Maranhão - MA para fins de participação
na nova prova de títulos, apresento os seguintes documentos:
Marque Sim
Ou Não
DESCRIÇÃO DO TÍTULO
Sim ( )
Não ( )
Doutorado
Sim ( )
Não ( )
Mestrado
Sim ( )
Não ( )
Curso de Especialização
Sim ( )
Não ( )
Curso de Capacitação
Sim ( )

Não ( )

Documentos Pessoais

Sim ( )

Não ( )

Formação Profissional (Diploma)

Sim ( )
Sim ( )
Quantidade
de laudas
Protocoladas

Não ( )
Não ( )

Curriculum Vitae
Experiência, (até o limite de 5 anos).
Totalização dos pontos:

______________, ___de _______ de 2014

________________________________
Visto de recebimento

_________________________________________
Assinatura do Candidato (a)

Informações:
 Entregar este formulário com os anexos em 2 (duas) vias.
 A documentação entregue não será conferida no ato da entrega pela equipe de com a finalidade de pontuação.
 São de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dos campos do formulário e a
entrega em conformidade com o Edital.
 Os documentos anexados para análise de títulos deverão ser fotocopias legíveis e autenticadas em cartório.
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