
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES - MA 

CNPJ: 06.450.191/0001-70 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001 DE 2014 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 

 
A Prefeita Municipal de Araioses, Sua Excelência Sra. Valéria Cristina Pimentel Leal através da Secretaria de 
Administração e, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal e da Lei 
Orgânica Municipal, Lei Municipal Nº 03, de 12 de março de 2014, que autoriza o poder executivo municipal a 
realizar CONCURSO PÚBLICO, cria cargos e dá outras providências; Lei Municipal Nº 02 de 04 de Dezembro 
de 2013 (Cria os cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para 
adequação à Emenda Constitucional n.º 051/2006 e dá outras providências), Torna Público que se realizará 
Concurso Público, sob-regime estatutário para  provimento de cargos efetivos e empregos públicos do 
quadro geral dos servidores públicos municipais, com a execução técnico administrativa da empresa 
INSTITUTO GRAÇA ARANHA Ltda., sob a supervisão da Comissão de Fiscalização e Coordenação de  
Concurso Público instituída pela Portaria Municipal nº 05,  de 26 de Maio de 2014, que se regerá pelas 
instruções contidas  neste Edital e pelas demais disposições legais vigentes. 
 
1.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1.   O Concurso Público será regido por este Edital e seus eventuais aditamentos, assim como pelas instruções, 
comunicações e convocações dele decorrentes, obedecidas as legislações pertinentes e sua execução realizar-se-á 
sob a responsabilidade do INSTITUTO GRAÇA ARANHA, com sede na Avenida Dom José Delgado, nº 04, Quadra 
V, bairro Alemanha, São Luís – MA.  
1.2. O candidato deverá observar, rigorosamente, o presente Edital, bem como realizar sua impressão via internet 
pelo endereço eletrônico: www.igracaaranha.com.br, logo após a realização de sua inscrição. 
1.3. É obrigação do candidato acompanhar todos os Editais, erratas e demais publicação referente ao andamento do 
presente Concurso Público. 
1.4. A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e demais documentos referentes a este Concurso Público, deve 
ocorrer através da afixação dos documentos no Painel da Prefeitura Municipal além da publicação de extrato no 
Diário Oficial do Estado além de ser publicado em caráter meramente informativo na INTERNET, pelo site da 
empresa www.igracaaranha.com.br, assim como no site oficial da Prefeitura Municipal de Araioses - MA, 
http://www.araiose.ma.gov.br. 
1.5. Para esclarecer dúvidas pertinentes a teor dos Editais deste Concurso Público e Processo Seletivo, a empresa 
organizadora estará à disposição dos candidatos de segunda a sexta, através do seu serviço de atendimento, pelo 
fone (98) 3236 6024, das 9h às 12h e das 14h às 17h exclusivamente. 
1.6.  O certame destina-se a selecionar candidatos para o provimento de cargos existentes no quadro permanente da 
Prefeitura Municipal de Araioses - MA, de acordo com as Leis Municipais vigentes. 
1.7. Os códigos dos cargos, os pré-requisitos/escolaridade, número de vagas, a remuneração mensal e o valor da 
inscrição encontram-se dispostos no Anexo I deste Edital. 
1.8.  No ato da inscrição, sob pena de ELIMINAÇÃO DO CERTAME, o candidato deve indicar para que cargo e para 
qual a área que concorre. 
1.9.  O concurso será realizado em 03 (três) etapas: 
1.9.1. 1º etapa: Provas Objetivas, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. 
1.9.2. 2º e 3º etapa: Teste de aptidão Física e Avaliação Psicológica, de caráter Eliminatório para cargo de Guarda 
Municipal e para o Cargo de Agente Comunitário de Saúde aprovado na prova objetiva passará por um curso de 
CAPACITAÇÃO com duração de 8 (oito) horas com a devida avaliação de aproveitamento de caráter 
Classificatório. 
1.10.  As provas deste Concurso Público serão realizadas na cidade de Araioses, Estado do Maranhão, na 
ocorrência de indisponibilidade, inadequação ou insuficiência de locais para a realização das provas na cidade, às 
provas poderão ser realizadas em dois turnos e/ou em dias diferentes. Cujo critério, terá exclusividade, da Comissão 
de Concurso, cuja indicação será oportunamente divulgada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
Araioses – MA, e via internet pelo endereço eletrônico: www.igracaaranha.com.br 
1.11. O regime jurídico é o estatutário com atribuições e competências estabelecidas na Legislação do Município de 
Araioses - MA. 
1.12.  Os nomeados serão lotados nos locais de trabalho em acordo com a Lei Municipal Nº 03, de 12 de março de 
2014, que autoriza o poder executivo municipal a realizar CONCURSO PÚBLICO, cria cargos e dá outras 
providências gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração. 
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1.13. Será reservado 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas neste certame, conforme estabelecidas no anexo I 
deste Edital, aos candidatos com deficiência, de acordo com os critérios definidos no art.4º, do Decreto Federal 
nº3298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº5296, de 02 de dezembro de 2004, bem como 
o que prevê a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, VIII. 
1.14. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados nas vagas de concorrência ampla, observando-se a ordem de 
classificação final, bem como ao cargo ao qual está vinculada a referida vaga. 
1.15. Este concurso terá validade de 02 (dois) anos a contar da data de publicação de sua homologação, podendo 
ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública Municipal de Araioses - MA. 
1.16. O presente Edital é complementado pelos anexos discriminados abaixo, com detalhamento de informações 
concernentes ao objeto do concurso: 
Anexo I – Demonstrativo dos cargos, vagas, carga horária semanal, requisitos, salário e taxa de inscrição. 
Anexo II – Atribuições dos cargos. 
Anexo III – Conteúdos Programáticos por cargo. 
Anexo IV – Requerimento para candidato com deficiência ou que necessitam de cuidados especiais. 
Anexo V – Formulário de Recurso para a Prova Objetiva. 
 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TODOS OS CARGOS 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital. 06/06/2014 

Período de inscrição 09 a 26/06/2014 

Divulgação da concorrência e das inscrições deferidas. 07/07/2014 

 CARTÃO DE INSCRIÇÃO com a localização da realização da PROVA. A partir do dia 21/07/2014 

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. 27/07/2014 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 29/07/2014 

Recebimento de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas. 30 e 31/07/2014 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos. 06/08/2014 

Divulgação do Gabarito Oficial das Provas Objetivas (após recurso). 06/08/2014 

Edital Preliminar dos candidatos para Teste de Aptidão Física e 
psicológico 

11/08/2014 

Prazo para apresentação de Recursos referente ao Edital Preliminar dos 
candidatos para Teste de Aptidão Física e Psicológico. 

12 e 13/08/2014 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos, e convocação dos 
candidatos para Teste de Aptidão Física e Psicológico. 

18/08/2014 

Período para Teste de Aptidão Física e Psicológico. 23 e 24/08/2014 

Divulgação do resultado do Resultado Final Preliminar. 01/09/2014 

Recebimento de recursos do Resultado Final Preliminar. 02 e 03/09/2014 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos do Resultado Final 
Preliminar. 

05/09/2014 

Publicação do Resultado Final 05/09/2014 

* As datas apresentadas no quadro acima, assim como todas as demais datas apresentadas neste Edital, são 
apenas previsões para a execução e andamento do certame de que trata este Edital. Possíveis alteração de 
adiamento ou antecipação são passíveis de ocorrer desde que devidamente informadas em Edital sempre com a 
intenção de agilizar o processo e beneficiar a comunidade.  

 
2. DOS CARGOS 
2.1. A distribuição dos cargos, vagas, carga horária semanal, requisitos, salário e taxa de inscrição são as constantes 
do Anexo I deste Edital. 
2.2. As atribuições dos cargos estão contidas no Anexo II deste Edital. 
 
3. REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
3.1. O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital será investido no cargo, caso sejam 
atendidas as seguintes exigências: 
a) Ter sido aprovado e classificado no Concurso, na forma estabelecida neste Edital; 
b) Ter nacionalidade brasileira: No caso de nacionalidade Portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 
do Decreto nº70436, de 18/04/1972; 
c) Estar quite com as obrigações eleitorais; 
d) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
e) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da posse; 
f) Atender aos pré-requisitos constantes no ANEXO I deste Edital; 
g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo / área de atuação, comprovada por atestado 
médico oficial. 
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h) Apresentar declaração de acumulação lícita de cada cargo; 
i) Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno gozo de 
seus direitos civis e políticos; 
j) Apresentar declaração de bens e valores patrimoniais com dados atualizados até a data da posse; 
l) Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargos, emprego ou função pública, ressalvados os 
cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal; 
m) Assinar Termo de Posse confirmando ciência e concordância com as normas estabelecidas pela Secretaria de 
Administração da Prefeitura Municipal de Araioses - MA; 
n) Conhecer, atender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 
desconhecimento; 
o) Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, por ocasião da posse. 
3.2.  Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para 
a participação no concurso e investidura no cargo. 
3.3.  A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 3.1, impedirá a posse do 
candidato. 
  
4. DA INSCRIÇÃO 
4.1 As Inscrições serão feitas por via Internet no Endereço Eletrônico: www.igracaaranha.com.br  no período de .

00hs:01min de 09 de junho de 2014 a 23hs:59min  do dia 26 de junho de 2014. 

4.2. O pagamento de inscrição poderá ser efetuado até o dia 27 de junho de 2014; 

4.3. Os pagamentos que forem efetuados após o dia 27de junho de 2014, não serão aceitos. 

4.4. O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso Público bem como a retirada do Edital 001/2014 

via internet no endereço eletrônico: www.igracaaranha.com.br. 

4.5. As Inscrições devem ser pagas de acordo com o especificado no ANEXO I deste edital. 

4.6. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em 

caso de cancelamento do concurso por conveniência da Administração Municipal. 

4.6.1. A efetivação da inscrição implica a aceitação tácita das condições fixadas para a realização do Concurso, não 

podendo o candidato, portanto, sob hipótese alguma, alegar desconhecimento das normas estabelecidas no presente 

Edital. 

4.6.2. O deferimento das inscrições realizadas estará disponível no endereço eletrônico 

www.igracaaranha.com.br. 

4.6.3. Caso o candidato tenha efetuado o pagamento de acordo com subitem 4.1, e sua inscrição estiver indeferida, 

o candidato deverá entra em contato com o INSTITUTO GRAÇA ARANHA no correio eletrônico: 

concursodearaioses@igracaaranha.com.br, enviando o comprovante de pagamento em anexo, no período de 07 e 

08 junho 2014. 
4.7.5. A partir 21 de julho de 2014 o candidato poderá receber o Comprovante de Local de Prova no endereço 

eletrônico www.igracaaranha.com.br. 

5. COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO 
5.1. O Concurso Público regido por este Edital será executado pelo INSTITUTO GRAÇA ARANHA, sediado à 
Avenida Dom José Delgado, nº 04, Quadra V, bairro Alemanha, São Luís – MA. 
5.1.1. A empresa é responsável pela organização e realização do Concurso Público, objeto deste Edital, incluindo: 
planejamento, elaboração e validação do edital, inscrição, geração do banco de dados dos candidatos, elaboração 
das provas, aplicação e correção das provas, recebimento, julgamento e divulgação das provas de títulos, julgamento 
de recursos e emissão de listas com resultado final dos candidatos para cada cargo, de acordo com contrato 
celebrado entre as partes para esta finalidade. 
5.1.2.  É de competência da Prefeitura Municipal de Araioses - MA, o necessário apoio administrativo para a 
realização das inscrições em sua sede. 
 
6. ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 
6.1. Serão reservadas às pessoas com deficiência, em caso de aprovação, 5% (cinco) por cento do exato número de 
vagas determinadas para cada cargo neste Edital, exceto para os cargos que tenham somente uma vaga, desde que, 
a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorre. 
6.1.1. Na falta de candidatos aprovados para a vaga reservada as pessoas com deficiência, esta será preenchida 
pelos demais concursados, com a estrita observância da ordem classificatória. 
6.2. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas conceituadas na medicina especializada enquadradas nas 
categorias descritas no art.4º do Decreto Federal nº3298/99, com redação dada pelo Decreto nº5296, de 2004. 
6.2.1. De acordo com o referido Decreto, o candidato, com deficiência, 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. 
6.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 3.298/99, 
particularmente em seu Artigo n°. 40, participarão do Concurso 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. 

http://www.igracaaranha.com.br/
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6.3.1.  A solicitação de condições especiais será atendida, segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
6.4. Os candidatos com deficiência deverão apresentar, no ato da inscrição: 

a) Laudo Médico original emitido há pelo menos 04 meses da data de realização das inscrições atestando a 
especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código da Classificação Internacional de 
Doenças - CID; 
b) O candidato portador de deficiência visual, que solicitar provas com letras ampliadas, receberá a mesma com 
tamanho de letra correspondente à fonte 24, cabendo ao candidato sua leitura. A marcação das respostas no cartão 
resposta poderá ser feita por Fiscal-Ledor designado especificamente pela Comissão Examinadora; 
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 IV deste Edital 
6.4.1.  O cumprimento da alínea "a" é indispensável e determinará a não inclusão do candidato com deficiência; 
6.4.2. O não atendimento da alínea "b" desobrigará a organização do concurso da confecção de prova ampliada para 
cegos ou com baixa visão. 
6.4.3. O não atendimento da alínea "c" cancelará a concessão de tempo adicional. 
6.4.4. O laudo médico terá validade somente para este Concurso Público e não serão devolvidos nem fornecidas 
cópias desse laudo. 
6.5. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, não poderá impetrar recurso 
em favor de sua situação. 
6.6. A classificação dos candidatos optantes pela reserva de vaga das pessoas com deficiência 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. 
6.7. O candidato com deficiência, se habilitado e classificado, será antes de sua nomeação, submetido à avaliação de 
Equipe Multiprofissional indicada pela Prefeitura Municipal de Araioses - MA, na forma do disposto no art.43 do 
Decreto nº 3298, de 20/12/99, que verificará sua qualificação como deficiente ou não, bem como, o seu grau de 
capacidade para o exercício do cargo. 
6.8. A Prefeitura Municipal de Araioses - MA, seguirá a orientação do parecer da Equipe Multiprofissional, de forma 
terminativa, sobre a qualificação do candidato como deficiente e sobre a compatibilidade da deficiência com as 
atribuições do cargo, não cabendo recurso dessa decisão. 
6.9. A data de comparecimento do candidato com deficiência aprovado perante a Equipe Multiprofissional ficará a 
cargo da Prefeitura Municipal de Araioses - MA. 
6.9.1. O candidato deverá estar atento à data mencionada no item 6.9 que será divulgada no mural da sede da 
Prefeitura Municipal. 
6.9.1. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação da Equipe Multiprofissional. 
6.9.2.  Caso o candidato não tenha sido classificado como deficiente 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. 
 
7. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
7.1. As provas serão aplicadas na cidade de Araioses - MA.   
7.2. O presente certame é composto de duas etapas: a 1ª prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório 
para todos os cargos, e a 2ª para aqueles candidatos do cargo de Guarda Municipal que lograrem êxito na prova 
objetiva, até o limite de 02 (duas) vezes o número de vagas dispostas no ANEXO I serão submetidos a Teste de 
Aptidão Física, de natureza apenas classificatória, com Teste valorados na forma estabelecida no item 10 e 
seus subitens deste edital. 
7.3. A prova objetiva escrita consta de 40 questões de múltipla escolha com 5 alternativas em que somente uma é 
correta, de caráter eliminatório e classificatório, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica 
exigida, com as atribuições do cargo e conteúdo programático presentes neste Edital, atendendo à especificidade de 
cada cargo. 
7.3.1. A prova objetiva terá duração de 03h:00min (três) horas e está prevista para o dia 27 de julho de 2014 no 
horário de 09:00 às 12:00 h e/ou 14:30 às 17:30. 
7.3.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 1 (uma) 
hora do horário determinado para o início das provas, sendo que não serão admitidos nos locais de prova candidatos 
que se apresentarem após o horário determinado para o início dos exames. 
7.3.3 O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 1 (uma) hora do 
seu início. 
7.3.4 O candidato deverá comparecer ao local da prova na data prevista neste Edital munido de caneta esferográfica 
de tinta preta, fabricada em material transparente, documento de identificação e comprovante de inscrição. 
7.4. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Carteira 
Nacional de Habilitação com fotografia, ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselho de Classe, que na 
forma da Lei, valem como instrumento de identidade. Será exigida a apresentação do documento ORIGINAL, 
não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de 
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modo a permitir, com clareza, a identificação do candidato. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros 
documentos diferentes dos acima estabelecidos; 
7.5. Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das Listas de Presença, mas este 
apresente o comprovante de pagamento de inscrição, o mesmo poderá participar do certame, devendo tal fato ser 
registrado em Ata de Ocorrência da Sala. 
7.5.1. Em caso de eventuais erros verificados quanto ao nome do candidato, sexo, data de nascimento, endereço e 
número do documento de identidade, as correções serão feitas imediatamente no dia das provas e deverá ser 
registrada em Ata de Ocorrência de Sala. 
7.6. Somente os candidatos classificados até 2(duas) vezes o limite do número de vagas participarão do Teste de 
Aptidão Física. 
7.7. Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portarem boné, óculos escuros e utilizarem 
aparelhos celulares ou similares, calculadoras ou similares, walkman, ipods, receptores ou similares, relógios digitais, 
livros, anotações, impressos ou quaisquer outros materiais de consulta, bem como a comunicação entre candidatos. 
Será eliminado do Concurso Público o candidato que descumprir essa determinação. 
7.8. Será EXCLUÍDO do concurso o candidato que: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido; 
b) Não comparecer à prova objetiva, seja qual for o motivo alegado; 
c) Não apresentar o documento de identidade exigido; 
d) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de decorrida 1(uma)hora do início da mesma; 
e) Durante a realização da prova for surpreendido em comunicação com outro candidato, bem como utilizar-se de 
livros, notas ou impressos não permitidos, inclusive textos copiados de páginas da Internet; 
f) Lançar mão de qualquer meio ilícito para a execução da prova objetiva; 
g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos estabelecidos pela Comissão Executiva do Concurso; 
h) Desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo durante a realização da prova objetiva; 
i) Marcar o cartão-resposta nos campos referentes à inscrição e cargo; 
7.09. Esgotado o tempo de realização da prova objetiva, o candidato deverá devolver o CARTÃO RESPOSTA, 
devidamente preenchido. 
7.10. O CADERNO DE QUESTÕES só poderá ser levado pelo candidato depois de transcorridos 02h:30min (duas 
horas e trinta minutos) do início da aplicação da prova. O candidato que terminar a prova antes desse prazo e 
quiser o CADERNO DE QUESTÕES poderá aguardar na sala em silêncio para não perturbar os outros candidatos. 
7.11. Será atribuída nota ZERO à questão da prova que contiver mais de uma resposta assinalada no Cartão 
Resposta. 
7.12. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para as provas escritas objetivas de conhecimentos gerais e 
específicos, nem substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato, seja qual for o motivo alegado. 
7.13. No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação de provas 
e/ou pela Comissão responsável, informações referentes ao conteúdo das provas. 
7.14. Na Prova Escrita Objetiva, o valor do(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será 
atribuído a todos os candidatos. 
7.15. Mediante eventual necessidade de o candidato ausentar-se da sala no decorrer da prova, será acompanhado 
por um fiscal. 
7.16. A prova será corrigida através de leitora ótica, garantindo-se a absoluta imparcialidade do resultado. 
7.17. O gabarito das provas escritas objetivas será divulgado na data constante no Cronograma de Execução do 
Concurso, este Edital. 
7.18. 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. 
7.19. 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. 
7.20. O INSTITUTO GRAÇA ARANHA não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
7.21. Em hipótese alguma haverá vista ou revisão de provas, facultada, no entanto, a interposição de recursos na 
forma do item 11 e seus subitens, deste Edital. 
7.22. Qualquer alteração no Cronograma de Execução do Concurso será divulgada no endereço eletrônico 
www.igracaaranha.com.br, bem como a relação das notas da prova objetiva e do Teste de Aptidão Física estando 
em ordem de classificação dos candidatos por cargo. 
7.23. Os dois últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar os respectivos CARTÕES DE RESPOSTAS 
e se retirar do local de aplicação da Prova de Prova Teórica de Múltipla Escolha simultaneamente. 
 
 8. JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 

8.1. Será considerado habilitado na Prova Objetiva, o candidato que obtiver, no mínimo, 5 0 % (cinquenta por cento) 
do somatório dos pontos correspondentes ao conjunto das modalidades que compõem a Prova Objetiva. 
8.2. O candidato não habilitado será EXCLUÍDO do Concurso Público. 
8.3. As provas para os cargos contemplados neste Concurso obedecerão à seguinte estrutura, conforme o Quadro a 
seguir, deste Edital: 
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QUADRO 1 – Disciplinas para os cargos de nível FUNDAMENTAL 

CARGO DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTÕES 
PESO PONTOS 

- Agente Comunitário de Saúde 
- Agente de Endemias 
- Auxiliar Operacional 
- Guarda Municipal 
- Motorista Categoria C 
- Motorista Categoria D 
- Vigia 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 10 2 20 

MATEMÁTICA 05 2 10 

RACIOCÍNIO LÓGICO 05 2 10 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 3 30 

TOTAL 30  70 

 
QUADRO 2 – Disciplinas para os cargos de NÍVEL MÉDIO 

CARGO DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTÕES 
PESO PONTOS 

- Agente Administrativo 
- Digitador 
- Orientador Social 
- Recepcionista 
- Técnico de Enfermagem 

LÍNGUA PORTUGUESA 10 2 20 

MATEMÁTICA 05 2 10 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 05 2 10 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20 3 60 

TOTAL 40  100 

 
QUADRO 3 – Disciplinas para os cargos de NÍVEL SUPERIOR ÁREA DE SAÚDE 

CARGO DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTÕES 
PESO PONTOS 

- Assistente Social 
- Enfermeiro 
- Farmacêutico-Bioquímico 
- Médico 
- Nutricionista 
- Psicólogo  

LÍNGUA PORTUGUESA 10 2 20 

ATUALIDADES 05 2 10 

RACIOCÍNIO LÓGICO 05 2 10 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20 3 60 

TOTAL 40  100 

 
8.4. Os gabaritos preliminares referentes às provas objetivas serão divulgados em até 48 (horas) após a realização 
das provas no endereço eletrônico: . www.igracaaranha.com.br
 
  9.  DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
9.1. Será considerado aprovado e classificado no Concurso, o candidato que, cumulativamente, atender às seguintes 
exigências: 
a) ter obtido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos correspondentes ao conjunto das modalidades 
da prova escrita objetiva. 
b)  ter sido classificado até 03 (três) vezes o número de vagas para o Nível Superior e 02 (duas) vezes o número de 
vagas para Nível Fundamental e Médio, determinado para cada cargo apresentado no ANEXO I deste edital. 
9.2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da Nota Final, em listas de classificação 
para cada cargo. 
9.3. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência o candidato com idade igual ou superior 
a 60(sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art.27 da Lei nº10741/2003(Estatuto do Idoso). 
9.4. Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato que: 
1º- Tenha obtido o maior número de pontos nas questões de Conhecimentos Específicos da prova Objetiva; 
2º- Tenha obtido a maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
3º- Tenha maior idade dentre os de idade inferior a 60(sessenta) anos; 
 
10. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  
10.1 Os candidatos a Guarda Municipal submeter-se-ão as etapas conforme descritas abaixo: 
10.2. Os candidatos aprovados 2 (duas) vezes o número de vagas na prova objetiva serão convocados para o Teste 
de Aptidão Física e Psicológico. 
10.3. Deverão se apresentar dia e horário e local marcado no Edital de Convocação para Teste de Aptidão 
Física, apresentado Atestado Médico original (autorização médica). O referido Atestado Médico deverá ser entregue 
no ato de apresentação para realização da avaliação de aptidão física e obedecerá, rigorosamente, à ordem 
classificatória. 
10.3.1.. Deverão ser observados os seguintes tópicos no Atestado Médico que o candidato deverá apresentar: 
hipertensão arterial, ausência ou perda parcial de qualquer segmento do corpo que comprometa seu bom 
desempenho físico, qualquer anomalia congênita ou adquirida que comprometa a funcionalidade do corpo tais como: 
deformidades, retrações, abaulamentos ou cicatrizes, inclusive as cirúrgicas, hérnias, varizes de membros inferiores e 
tatuagens em áreas      expostas. 
10.4. A segunda etapa compreende os testes de Avaliação de Aptidão Física propriamente dita e será realizada pelos 
candidatos aprovados na prova objetiva os quais serão convocados através de Edital de convocação.  

http://www.igracaaranha.com.br/
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10.4.1. Quando convocado para a avaliação, o candidato deverá se apresentar com antecedência mínima de 01 
(uma) hora, no local e horário estipulado no Edital de Convocação portando o documento de identidade que foi 
utilizado no ato da inscrição, o comprovante de confirmação de inscrição e o atestado médico. 
10.4.2. O candidato que se apresentar para realizar a prova de aptidão física em estado etílico (embriagado) ou sob 
efeito de estimulantes (drogas), será impedido de realizar a prova. 
10.4.3. O teste de Avaliação de Aptidão Física tem caráter Eliminatório sendo o candidato considerado APTO ou 
INAPTO. 
10.4.2.1. - O candidato deverá portar vestimenta adequada à realização da avaliação.  
10.4.2.2. – O exame de avaliação de aptidão física constará de TESTE DE RESISTÊNCIA E FORÇA, com metas a 
serem alcançadas, tendo como pré-requisito a apresentação de ATESTADO MÉDICO; 
10.4.2.3. – Estará Apto o candidato que for aprovado em todos os testes de aptidão física; 
10.4.2.4. – Não será concedida segunda chamada, sendo considerado Inapto o candidato que, no momento da 
realização da prova, apresentar quaisquer alterações fisiológicas, psicológicas ou impedimento momentâneo 
(contusões, fraturas, luxações, gravidez e outros) que o impossibilitem de submeter-se aos testes ou diminuam sua 
capacidade física ou orgânica. 

1- Avaliação do componente cardiorrespiratório. 
○ Protocolo de testagem utilizando técnica de campo. 
○Teste de corrida de 2.400 metros. 
○ Metodologia: o teste consiste em cronometrar o tempo gasto pelo avaliado para percorrer a distância de 
2.400 metros. 
○Com o resultado apurado, identificar na tabela (anexo), em função do sexo e idade, o nível de capacidade 
aeróbica do candidato avaliado.  
○ Estarão classificados os candidatos que alcançarem os tempos da CATEGORIA - NÍVEL MÉDIO DE 
CAPACIDADE AERÓBICA, conforme tabela. 

 

Categoria 13/19 anos 20/29 anos 30/39anos 

I. M. Fraca 
Homem 
Mulher 

 
15min 31seg 
›18min 31seg 

 
›16min 01seg 
›19min 01seg 

 
›16min 31seg 
›19min 31seg 

II. Fraca 
Homem 
Mulher 

 
12:11 – 15:30 
16:55 – 18:30 

 
14:01 – 16:00 
18:31 – 19:00 

 
14:46 - 16:30 
19:01 – 19:30 

III. Média 
Homem 
Mulher 

 
10:49 – 12:10 
14:31 – 16:54 

 
12:01 – 14:00 
15:55 – 18:30 

 
12:31 – 14:45 
16:31 – 19:00 

IV. Boa 
Homem 
Mulher 

 
09:41 – 10:48 
12:30 – 14:30 

 
10:46 – 12:00 
13:31 – 15:54 

 
11:01 – 12:30 
14:31 - 16:30 

V. Excelente 
Homem 
Mulher 

 
08:37 – 09:40 
11:50 – 12:29 

 
09:45 – 10:45 
12:30 – 13:30 

 
10:00 – 11:00 
13:00 – 14:30 

VI. Superior 
Homem 
Mulher 

 
08min37seg 
11min50seg 

 
09min45seg 
12min30seg 

 
10min00seg 
13min00seg 

 
2-Resistência Abdominal 

○ Objetivo: medir a resistência da musculatura abdominal por meio da flexão do 
tronco. 
○ Metodologia para ambos os sexos: Executar o maior número de abdominais 
em 60 segundos, da seguinte forma: O candidato deverá assumir a posição em 
decúbito dorsal, joelhos fletidos formando um ângulo de 90 graus. As plantas dos 
pés devem estar em pleno contato com o solo e os pés devem estar afastados a 
uma distância inferior a 30 centímetros. O candidato deverá cruzar os braços à 
frente do tronco, de forma que a mão direita toque o ombro esquerdo e a mão 
esquerda toque o ombro direito. A cabeça do candidato também deverá estar em 
contato com o solo. Um membro da equipe de avaliação deverá segurar os 
tornozelos do candidato, mantendo o ângulo de 90 graus, e assegurando que os 
pés fiquem em contato com o solo durante o teste. O candidato deverá elevar o 
tronco até que os cotovelos toquem as coxas e voltar à posição inicial. Cada toque 

dos cotovelos nas coxas constitui uma flexão. Só serão considerados válidos os movimentos executados 
corretamente e completos.  
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○ Resultado: Será a contagem do nº. de toques dos cotovelos nas coxas, executados de maneira correta em 
60 segundos, e estarão classificados os candidatos que alcançarem a CATEGORIA - NÍVEL MÉDIO, em 
uma única tentativa para ambos os sexos; 

 
TABELA DE ABDOMINAIS PARA HOMENS 

IDADE 15/19 anos 20/29 anos 30/39 anos 

FRACO < = 32 < = 28 < = 21 

REGULAR 33 – 37 29- 32 22 – 26 

MÉDIO 38 – 41 33- 36 27 – 30 

BOM 42 – 47 37 – 42 31 – 35 

EXCELENTE > = 48 > = 43 > = 36 

 
Fonte da Tabela acima:(Pollock, M.L.; Wilmore,J.H.,Exercícios na Saúde e na Doença,2ª ed.,MEDSI, R.J,1993) 
 
TABELA DE ABDOMINAIS PARA MULHERES 

IDADE 15/19 anos 20/29 anos 30/39 anos 

FRACO < = 26 < = 20 < = 14 

REGULAR 27 – 31 21 – 24 15 – 19 

MÉDIO 32 – 35 25 – 30 20 – 23 

BOM 36 – 41 31 – 35 24 – 28 

EXCELENTE > = 42 > = 36 > = 29 

Fonte da Tabela acima: (Pollock, M.L.;Wilmore,J.H.,Exercícios na Saúde e na Doença,2ª ed.,MEDSI, R.J,1993) 
 
3-RESISTÊNCIA DE MEMBROS SUPERIORES 

○ Objetivo: Flexão e extensão de braço e antebraço: realizar o maior número repetições possíveis em uma 
única tentativa. Serão aprovados os candidatos de ambos os sexos que alcançarem a CATEGORIA - NÍVEL 
MÉDIO conforme tabela. 

 
Observe o esquema: 

 
HOMEM 
 
 
 
 
  
MULHER 
 
 
 
 
 

Ilustração da Flexão dos Braços (Pollock e Wilmore) 
 
TABELA DE RESISTÊNCIA DE MEMBROS SUPERIORES – HOMENS 

IDADE 15/19 anos 20/29 anos 30/39 anos 

FRACO < = 17 < = 16 < = 11 

REGULAR 18 – 22 17 – 21 12 – 18 

MÉDIO 23 – 28 22 – 28 17 – 21 

BOM 29 – 38 29 – 35 24 – 29 

EXCELENTE > = 39 > = 36 > = 30 

 
Fonte da Tabela acima: (Pollock, M.L.;Wilmore,J.H.,Exercícios na Saúde e na Doença,2ª ed.,MEDSI, R.J,1993) 
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TABELA DE RESISTÊNCIA DE MEMBROS SUPERIORES – MULHERES 

IDADE 15/19 anos 20/29 anos 30/39 anos 

FRACO < =11 < = 09 < = 07 

REGULAR 12 – 17 10 – 14 08 – 12 

MÉDIO 18 – 24 15 – 20 13 – 19 

BOM 25 – 32 21 – 29 20 – 26 

EXCELENTE > = 33 > = 30 > = 27 

Fonte da Tabela acima:(Pollock, M.L.;Wilmore,J.H.,Exercícios na Saúde e na Doença,2ª ed.,MEDSI, R.J,1993) 
 
Metodologia: Homens: os movimentos serão executados com o candidato no chão, deitado de barriga para baixo, 
as mãos colocadas sobre o chão, braços estendidos na linha e largura dos ombros. O peito deve tocar o chão a cada 
movimento e os braços devem se estender na volta. As costas devem ficar retas. O exercício deve ser feito até a 
exaustão (contar o numero de repetições) Mulheres: Deitar de barriga para baixo no chão, com o corpo reto e as 
pernas unidas. Dobrar os joelhos em ângulo reto e colocar as mãos no chão. No nível dos ombros. Erguer o corpo até 
os braços ficarem estendidos e o peso suportado, completamente, pelas mãos e pelos joelhos. O corpo deve formar 
uma linha reta da cabeça aos joelhos; não curvar os quadris nem as costas. A seguir, dobrar os braços até que o 
peito toque o solo. As pernas ou a cintura não devem tocar o solo, o peso continua a ser suportado pelos braços e 
joelho (contar o número de repetições), completas e corretas. 
10.3. A terceira etapa compreende o Curso de Formação da Guarda Municipal destinado aos candidatos 
considerados aptos nos testes de Avaliação de Aptidão Física. 
10.3.1 A data de realização do Curso de Formação da Guarda Municipal será realizado em data posteriormente 
divulgada pela Comissão de Concurso e publicada no Órgão Oficial do Município ou através do 
site:www.igracaaranha.com.br. 
10.3.1. O não comparecimento ao Curso de Formação, no dia designado para seu inicio, após convocação feita por 
publicação no Órgão Oficial do Município importará em eliminação do candidato no Concurso Publico, não sendo 
admitida, sob fundamento algum, a prorrogação do prazo ou a relevação da falta. 
10.4. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  
10.4.1. A Avaliação Psicológica terá caráter Eliminatório e ocorrerá após a realização da prova de conhecimentos, 
sendo aplicada somente para os candidatos não eliminados em conformidade com o Item 9.0. e seus subitens.  
10.4.2. Os candidatos selecionados para a Avaliação Psicológica serão convocados por Edital publicado com pelo 
menos 3 (três) dias úteis de antecedência da data de sua realização, no endereço eletrônico: 
www.igracaaranha.com.br. 
10.4.3 O Edital previsto no Subitem 10.4.2., indicará a data, o local, o horário de realização e os critérios da Avaliação 
Psicológica, bem como a maior e a menor nota obtida pelos candidatos selecionados para dela participar, além de 
outras informações que se fizerem necessárias.  
10.4.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização da Avaliação 
Psicológica e o comparecimento no dia e horário determinados.  
10.4.5. Na Avaliação Psicológica, o candidato será submetido a testes de aplicação individual e/ou coletiva que 
avaliarão sua capacidade para solução de problemas, além de verificar se o mesmo demonstra potencialidade, traços 
de personalidade, condições de equilíbrio e ajuste psicossociais adequados ao desempenho das atividades 
relacionadas ao cargo, sendo considerado APTO ou INAPTO para o exercício das funções inerentes ao cargo.  
10.4.6. Será eliminado do Concurso Público o candidato que faltar ou for considerado INAPTO na Avaliação 
Psicológica.  
10.4.7 A inaptidão, como resultado na Avaliação Psicológica, não significa a pressuposição da existência de 
transtornos mentais. Indica, apenas, que o avaliado não atende aos parâmetros exigidos para o exercício das funções 
inerentes ao cargo.  
 
 
11.  DOS RECURSOS 
11.1. Será admitido recurso quanto: 
a) às questões das provas objetivas no período de 30 e 31 de julho de 2014; 
b) gabaritos preliminares no período de 30 e 31 de julho de 2014; 
c) ao resultado do Edital preliminar dos candidatos para teste de aptidão física e psicológica somente para o Cargo 
Guarda Municipal nos dias 12 e 13 de agosto de 2014; 
d) ao resultado final preliminar no período de 02 e 03 de setembro de 2014. 
11.2.  Apenas o próprio candidato estará habilitado a interpor recurso quanto à prova objetiva em face de erro de 
formulação de questões e na correção. Quanto à prova de títulos, o recurso caberá para o critério de contagem dos 
pontos. Para a interposição, deve-se utilizar formulário próprio constante deste Edital – ANEXO VIII. 
11.3.  Os recursos deverão ser interpostos em obediência aos prazos elencados no Cronograma de Execução do 
Concurso Público presentes neste Edital. 
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11.3.1. Caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após publicação do resultado final, EXCLUSIVAMENTE, para 
que haja a retificação de eventual erro material.    
11.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido, devidamente fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor. Os recursos deverão ser protocolados na sede do INSTITUTO GRAÇA 
ARANHA ou pelo e-mail concursodearaioses@igracaaranha.com.br.  
11.5. Somente será apreciado o recurso interposto dentro do prazo. 
11.6. Os candidatos deverão enviar o recurso em 2 (duas) vias digitadas. Cada questão ou item deverá ser 
apresentado em folha separada e identificada conforme modelo de recurso apresentado no ANEXO VIII deste Edital. 
11.7. A Banca Examinadora do Concurso Público constitui-se como única e última instância para a análise dos 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
11.8. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste item não serão avaliados. 
11.09. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(os) a todos os 
candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso. 
11.10. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados e as provas serão corrigidas de 
acordo com o Gabarito Oficial definitivo. 
11.11.  Poderá haver eventualmente alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou 
inferior ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova. 
11.12. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, tanto quanto aos pedidos DEFERIDOS bem 
como aos INDEFERIDOS. 
11.13. Após o julgamento dos recursos, os mesmos serão irrecorríveis na esfera administrativa. 
11.14. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio do site do INSTITUTO GRAÇA 
ARANHA e ficarão disponibilizadas pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação. 
 
12. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
12.1. O resultado final preliminar do Concurso será divulgado no endereço eletrônico www.igracaaranha.com.br no 
dia 01de setembro de 2014; 
12.2. O resultado Final do Concurso será divulgado e publicado no Diário Oficial do Estado/Maranhão, respeitando 
a ordem de classificação dos aprovados, divulgado no endereço eletrônico www.igracaaranha.com.br no dia 
05 de setembro de 2014. 
12.3. Após a publicação do resultado, o concurso será homologado pelo Chefe do Executivo Municipal. 
 
13. DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

13.1. A posse no cargo ocorrerá após a publicação do ato de nomeação ou de admissão no Diário dos Municípios. 
13.2. Os candidatos habilitados serão nomeados pela administração, conforme o número de vagas existentes e 
seguindo rigorosamente a ordem de classificação final, respeitando-se o percentual de 5% (cinco por cento) das 
vagas existentes para os candidatos com deficiência. 
13.3. A convocação dos classificados para o preenchimento das vagas disponíveis será feita por meio de Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial do Estado em que constará o horário, dia e local para a apresentação do 
candidato bem como via correspondência oficial endereçada à residência do candidato. 
13.4.  Perderá os direitos decorrentes do Concurso, não cabendo recurso, o candidato que: 
a) não comparecer na data, horário e local estabelecido na convocação. 
b) não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Araioses - 
MA. 
c) recusar nomeação, ou consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou entrar em exercício nos prazos 
estabelecidos pela Legislação Municipal vigente. 
13.5. Somente será investido em cargo público o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o exercício 
do cargo, após submeter-se ao exame médico pré-admissional, a ser realizado pela Junta Médica designada pela 
Prefeitura Municipal de Araioses - MA, por ocasião da nomeação. 
13.6. Não será investido em cargo público o candidato que acumular cargo público, ressalvados os casos previstos na 
Constituição. 
13.7. Após a nomeação, o candidato deverá entregar a documentação comprobatória dos Requisitos para 
Investidura do Cargo especificada neste Edital e outros documentos que a Prefeitura de Araioses - MA julgar 
necessários conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado. Caso o Candidato não apresente 
a documentação exigida neste Edital, não será investido no cargo. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. As disposições e instruções contidas nas Capas das Provas e nos Cartões-Resposta constituem normas que 
complementarão o presente Edital.   
14.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das 
condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em 
eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
14.3. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos 
constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do Concurso. 
14.4. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades constatadas no 
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decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a nomeação do 
candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis. 
14.5. Todos os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e resultados ficarão a cargo da Prefeitura 
Municipal de Araioses - MA e serão publicados no Diário Oficial do Estado, não sendo fornecido ao candidato 
qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso pela entidade organizadora do certame. 
14.6. Serão publicados no Diário Oficial do Estado apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação 
no Concurso. 
14.7. Cabe à Prefeitura Municipal de Araioses - MA o direito de aproveitar os candidatos classificados, em número 
estritamente necessário para o provimento dos cargos vagos existentes e que vierem a existir durante o prazo de 
validade do Concurso, não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação total dos habilitados. 
14.8. O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e às necessidades da 
Administração Municipal. 
14.9.  Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) constantes na Ficha de 
Inscrição/Formulário de Inscrição, o candidato deverá dirigir-se à sala de coordenação do local em que estiver 
prestando provas e solicitar a correção. 
14.10. É de responsabilidade de o candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo 
de validade do Concurso, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for nomeado, perder o 
prazo para tomar posse, caso não seja localizado. 
14.11. A Prefeitura Municipal de Araioses - MA e o INSTITUTO GRAÇA ARANHA não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
 
a) endereço não atualizado; 
b) endereço de difícil acesso; 
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato; 
d) correspondência recebida por terceiros. 
 
14.12. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, desde 
que verificadas falsidades ou inexatidão de declarações ou informações prestadas pelo candidato ou irregularidades 
na inscrição, nas provas ou nos documentos.  
14.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as 
provas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
14.14. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, classificação, 
ou nota de candidatos, valendo para tal fim a publicação do resultado final e homologação em órgão de divulgação 
oficial. 
14.15. Os casos em que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 
Concurso e, quando for o caso, pela Prefeitura Municipal de Araioses - MA e pelo INSTITUTO GRAÇA ARANHA, 
no que a cada um couber. 
14.17. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação para posse e exercício 
correrão a expensas do próprio candidato. 
14.18. A Prefeitura Municipal de Araioses - MA e o INSTITUTO GRAÇA ARANHA não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso. 
14.19. São impedidos de participarem deste Concurso Público os funcionários do INSTITUTO GRAÇA ARANHA e 
seus parentes, consanguíneos ou por afinidade, até 3.º (terceiro) grau. 
14.20. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

 
São Luís, 06 de junho de 2014. 

 

Sr. Jose de Ribamar Sousa Fontinelle  

Presidente da Comissão de Concurso Público 
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ANEXO I 
DEMONSTRATIVO DOS CÓDIGOS, CARGOS, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS, SALÁRIO E TAXA. 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

COD. CARGO LOTAÇÃO VAGAS 
VAGAS P/ 

DEFICIENTES 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITO 

SALÁRIO 
(R$) 

TAXA 
(R$) 

100 Agente Administrativo A disposição da Secretaria 30 02 40 Ensino Médio 1 s/mínimo 42,00 

101 Auxiliar Operacional A disposição da Secretaria 04 - 40 Ensino Fundamental 1 s/mínimo 32,00 

102 Guarda Municipal A disposição da Secretaria 02 - 40 Ensino Fundamental 1 s/mínimo 32,00 

103 Vigia A disposição da Secretaria 02 - 40 Ensino Fundamental 1 s/mínimo 32,00 

 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

COD. 
CARGO LOTAÇÃO VAGAS 

VAGAS P/ 
DEFICIENTES 

CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITO 
SALÁRIO 

(R$) 
TAXA 
(R$) 

200 Assistente Social A disposição da Secretaria 03 - 30 
Graduação no Curso de Serviço 
Social com Registro CRESS. 

1 s/mínimo 52,00 

201 Psicólogo A disposição da Secretaria 02 - 40 
Graduação em Psicologia e 
Registro no CRP  

1 s/mínimo 52,00 

202 Agente Administrativo A disposição da Secretaria 06 - 40 Ensino Médio 1 s/mínimo 42,00 

203 Orientador Social A disposição da Secretaria 05 - 40 Ensino Médio 1 s/mínimo 42,00 

204 Recepcionista A disposição da Secretaria 02 - 40 Ensino Médio 1 s/mínimo 42,00 

205 Auxiliar Operacional A disposição da Secretaria 06 - 40 Ensino Fundamental 1 s/mínimo 32,00 

206 Motorista A disposição da Secretaria 02 - 40 Ensino Fundamental 1 s/mínimo 32,00 

207 Vigia A disposição da Secretaria 06 - 40 Ensino Fundamental 1 s/mínimo 32,00 

 
 

SECRETARIA DE SAÚDE 

COD. CARGO LOTAÇÃO VAGAS 
VAGAS P/ 

DEFICIENTES 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITO 

SALÁRIO 
(R$) 

TAXA 
(R$) 

300 Enfermeiro A disposição da Secretaria 07 - 40 
Graduação em enfermagem e Registro no 
COREN  

1.200,00 52,00 

301 Farmacêutico-Bioquímico A disposição da Secretaria 01 - 40 
Graduação em Farmácia /Bioquímica ou 
Bioquímica e Registro no CEF 

1.200,00 52,00 

302 Médico Clínico Geral A disposição da Secretaria 07 - 40 Graduação em Medicina e Registro no CRM 5.000,00 52,00 

303 Digitador A disposição da Secretaria 02 - 40 Ensino Médio  1 s/mínimo 42,00 

304 Técnico Em Enfermagem A disposição da Secretaria 01 - 40 
Ensino Médio, Curso Técnico em 
enfermagem e Registro no COREN.  

1 s/mínimo 42,00 

305 Agente de Endemias A disposição da Secretaria 12 - 40 
Haver concluído com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental 

1 s/mínimo 32,00 

306 Motorista A disposição da Secretaria 02 - 40 Ensino Fundamental 1 s/mínimo 32,00 

307 Agente Comunitário de Saúde - ACS Centro 02 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

308 Agente Comunitário de Saúde - ACS Bairro Conceição 01 - 40 
Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 
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do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

309 Agente Comunitário de Saúde - ACS Bairro Rodeador 04 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

310 Agente Comunitário de Saúde - ACS Bairro Alto São Manoel 03 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

311 Agente Comunitário de Saúde – ACS Conjunto Padre Flavio 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

312 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado João Peres 04 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

313 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Zumbi 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

314 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Aldeia 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

315 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Placa 02 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

316 Agente Comunitário de Saúde – ACS 
Povoado Várzea dos 
Batistas 

01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

317 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado São Paulo 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 
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introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

318 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Passarinho 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

319  Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Carnaubeiras 03 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

320 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Bolacha 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

321 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Pedrinhas 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

322 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Barreirinhas 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

323 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Canárias 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

324 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Jacarandá 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

325 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Buriti Redondo 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

326 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Faveirinhas 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 
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327 Agente Comunitário de Saúde – ACS 
Povoado Baixão da 
Vassoras II 

01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

328 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Baixão do Capim 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

329 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Capoeira 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

330 Agente Comunitário de Saúde – ACS 
Povoado Santo Antônio das 
Pedras e Juçara 

01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

331 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Guirindo 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

332 Agente Comunitário de Saúde – ACS Povoado Torto 01 - 40 

Residir na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação do Edital 
do processo seletivo público; haver 
concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; 
haver concluído o Ensino Fundamental. 

1 s/mínimo 
+ Incentivo 

32,00 

 
 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

COD. CARGO LOCALIDADE VAGAS 
VAGAS P/ 

DEFICIENTES 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITO 

SALÁRIO 
(R$) 

TAXA (R$) 

400 Nutricionista A disposição da Secretaria 01 - 40 
Graduação em Nutrição e Registro no 
CRN  

1.200,00 52,00 

401 Agente Administrativo A disposição da Secretaria 20 01 40 Ensino Médio  1 s/mínimo 42,00 

402 Auxiliar Operacional A disposição da Secretaria 30 02 40 Ensino Fundamental 1 s/mínimo 32,00 

403 Motorista Categoria “C” A disposição da Secretaria 01 - 40 
Ensino Fundamental/CNH Categoria 
“C” 

1 s/mínimo 32,00 

404 Motorista Categoria “D” A disposição da Secretaria 08 - 40 
Ensino Fundamental/CNH Categoria 
“D” 

1 s/mínimo 32,00 

405 Vigia A disposição da Secretaria 20 01 40 Ensino Fundamental 1 s/mínimo 32,00 
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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 
ENFERMEIRO – Exercer atividades de chefia, supervisão, coordenação e execução, em grau de maior 
complexidade, relativas à observação e ao cuidado com os clientes, de modo geral. Administrar medicamentos e 
tratamentos prescritos, bem como aplicar medidas destinadas à prevenção de doenças, atuando em unidades 
assistenciais de enfermagem, auditoria de enfermagem, controle de infecção hospitalar, epidemiologia, centro 
cirúrgico, hemodinâmica, hemodiálise, UTI, emergência, maternidade, clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, 
ambulatório, unidades de internação e demais setores do hospital. Executar outras atividades inerentes à 
especialidade e necessidades do âmbito do trabalho.   
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL – 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 médico-hospitalar.  
 
NUTRICIONISTA – Elaborar avaliação nutricional dos pacientes nos programas diversos da saúde e da educação. 
Supervisionar o armazenamento, analisar amostras dos produtos de alimentação escolar a serem adquiridos, avaliar 
os produtos recebidos, bem como elaborar cardápios para alunos de Escolas e Centros de Educação Infantil, a fim de 
garantir uma alimentação balanceada. Organizar cardápios e dietas e sob prescrição médicas elaborar a alimentação 
de enfermos e outras atividades inerentes à função. 
 
ASSISTENTE SOCIAL – Prestar assistência de caráter social aos indivíduos carentes da comunidade, 
diagnosticando e analisando as necessidades materiais, financeiras e psicossociais: promover a integração dos 
servidores no ambiente de trabalho através de orientação e acompanhamento: coordenar levantamento de dados 
para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede 
escolar municipal, entre outros. Promover, por meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas 
em domicílios e outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos específicos de 
pessoas: elaborar c executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho: 
participar da elaboração e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene, saneamento, 
educação e cultura; organizar atividades ocupacionais para menores, idosos e desamparados; orientar o 
comportamento de grupos específicos de pessoas em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação, 
planejamento familiar e outros: organizar e manter atualizadas referências sobre as características socioeconômicas 
dos pacientes assistidos nas unidades de assistência social da Prefeitura Municipal de Marajá do Sena: aconselhar e 
orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches municipais: promover campanhas públicas de combate 
às drogas, ao alcoolismo e gravidez precoce: acompanhar com o Conselho Tutelar casos de crianças e adolescentes 
em situação de risco; orientar sobre os direitos de cidadania e sobre o acesso à rede municipal de assistência e 
promoção social e de saúde; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras: elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação: 
executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 
 
FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO - Executar tarefas relacionadas com a composição e fornecimento de 
medicamentos e outros preparados semelhantes, a análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, de 
matérias-primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas 
estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias legais, a finalidades industriais e a 
outros propósitos. Controlar distribuição de  medicamentos em farmácias, hospitais e ambulatórios; orientar a 
preparação de reativos, vacinas e laminas microscópicas, meios de cultura e peças anatômicas. 
 
PSICÓLOGO - Analisar e avaliar mecanismos de comportamento humano, aplicando técnicas como teste para 
determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, possibilitando orientação, seleção e 
treinamento no campo profissional. Realizar terapias clínicas e outras atividades correlatas no âmbito da 
Administração Municipal. Executar outras atribuições afins.  
Aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades na área educacional; 
Orientar alunos e docentes nos casos de desajustamento escolar, familiar ou de outra natureza; Estudar sistemas de 
movimentação da aprendizagem, métodos novos de treinamento, ensino e avaliação, baseando-se no conhecimento 
dos processos de aprendizagem, da natureza e das causas das diferenças individuais, para auxiliar na elaboração de 
procedimentos educacionais diferenciados capazes de atenderem às necessidades individuais; Orientar os 
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professores, auxiliando na solução dos problemas de ordem psicológica apresentados pelos alunos inseridos nas 
classes, promovendo a inclusão; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 

NÍVEL MÉDIO 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Realizar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem de acordo com o 
Decreto n º 94.406 de 08.06.87 que regulamenta a Lei n º 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da 
enfermagem e dá outras providências. Desempenhar atividades técnicas de enfermagem 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.  
 
AGENTE ADMINISTRATIVO – Digitar e/ou datilografar relatórios, ofícios, minutas e/ou memorandos. Executar 
serviços de recebimento de correspondências/documentos e/ou expedientes, separando, classificando, 
encaminhando ou arquivando adequadamente, a fim de facilitar seu acesso e manuseio. Compilar ou elaborar dados 
estatísticos. Atender a municipalidade e demais funcionários, prestando informações ou encaminhando aos 
responsáveis. Solicitar, conferir, armazenar e controlar material de expediente. Inserir dados nos sistemas 
informatizados. 
 
DIGITADOR – Realizar Serviços de Digitação: Receber, verificar e organizar documentação que deverá ser digitada. 
Planejar a rotina de trabalho. Organizar-se de acordo com a urgência do material a ser digitado. Conhecer os 
programas que serão utilizados para execução e organização de seu trabalho. Identificar-se no sistema quando for 
utilizar um programa conectado com outros servidores. Realizar cadastro de fichas dos servidores ou da população 
atendida pelos departamentos públicos. Alimentar constantemente o banco de dados. Pesquisar e acessar dados de 
pessoas cadastradas, quando solicitado. Digitar relatórios de turnos e frequências, ofícios, folhas de pagamento, 
memorandos, prontuários e fichas de atendimento de pacientes, dados estatísticos de produtividade, etc. Mapear e 
corrigi erros de digitação e ortografia de documentos. Comunicar necessidade de adequação no ambiente de 
trabalho. Formatar textos e padronizar os dados digitados. Elaborar tabelas, planilhas, gráficos, etc. Realizar 
constantemente o backup dos dados contidos nos microcomputadores. Fazer a limpeza de arquivos desatualizados e 
que já foram impressos para serem arquivados, liberando a memória dos microcomputadores. Imprimir documentos e 
relatórios quando solicitados ou de acordo com a organização dos arquivamentos. Encaminhar os documentos 
digitados e revisados para os órgãos competentes. Elaborar, receber, transmitir, encaminhar, e imprimir mensagens 
eletrônicas, conforme necessidade. Sugerir melhorias e validar desempenho do programa de entrada de dados. 
Eventualmente auxilia em outras tarefas afins. 
 
ORIENTADOR SOCIAL – Facilitar o processo de integração do(s) coletivo(s) sob sua responsabilidade; Mediar os 
processos grupais, fomentando a participação democrática dos jovens e a sua organização, no sentido do alcance 
dos objetivos do Serviço Socioeducativo de convívio. Desenvolver, diretamente com os jovens, os conteúdos e 
atividades que lhes são atribuídos no traçado metodológico dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos. Registrar a frequência diária dos jovens ao Serviço Socioeducativo e encaminhar os dados para o gestor 
municipal ou a quem ele designar, nos prazos previamente estipulados. Avaliar o desempenho dos jovens no Serviço 
Socioeducativo informando ao CRAS ou CREAS as necessidades de acompanhamento individual e familiar. 
Acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades ministradas por outros profissionais, atuando no sentido da 
integração da equipe do  Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Atuar como interlocutor do Serviço 
Socioeducativo junto às escolas dos jovens, em assuntos que prescindam da presença do Coordenador do CRAS ou 
CREAS, encarregado da articulação interinstitucional dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no 
território; Participar, juntamente com o técnico de referências do CRAS ou CREAS, de reuniões com as famílias dos 
jovens, para as quais for convidado; Participar de reuniões sistemáticas com o técnico de referência do CRAS ou 
CREAS. Participar das atividades de capacitação do Adolescente. Realizar buscar ativa de criança em situação de 
trabalho infantil. Participar do Planejamento Pedagógico e contribuir com a construção e atualização do Projeto 
Político Pedagógico Escolar. 
 
RECEPCIONISTA Exercer atividades na área de recepção atendendo, orientando e encaminhando pessoas, 
recebendo e despachando correspondências e pequenas encomendas e fazendo o respectivo registro e envio das 
mesmas; Controlar a entrada e saída de visitantes; auxiliar na localização de diretores e demais funcionários para 
atendimento de visitantes da secretaria em que presta serviço; Receber e interagir com o público que procura órgãos 
da Prefeitura, de forma agradável, solicita e colaborativamente para a prestação de informações e no 
encaminhamento às pessoas procuradas; Prestar atendimento telefônico, dando informações ou buscando 
autorização para entrada de visitantes; Efetuar registros e manter controle de todas as visitas efetuadas, registrando 
nome, horários e assuntos; Prestar apoio as diversas áreas da Prefeitura, atuando no preenchimento de formulários 
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específicos, levantamento de dados e tratamento estatístico de pouca complexibilidade, controles diversos 
envolvendo movimentação de materiais, veículos, pessoas, protocolos dentre outros; manter-se atualizada sobre 
estrutura organizacional, autarquia, unidade de lotação de funcionários e servidores e eventos institucionais da sua 
área de trabalho; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
de escritório utilizados, bem como do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de 
outras atividades das áreas onde estiver lotado 

 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, 
mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal; utilização de instrumentos para diagnósticos demográficos e 
socioculturais da comunidade; promoção de ações de educação para saúde individual e coletiva; o registro, para fins 
exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimento, óbitos, doenças e outros agravos à 
saúde; o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para área de saúde; a realização de 
vistas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; participação em ações que 
fortalecem os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida.   
 
AGENTE DE ENDEMIAS – exercício de atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de 
focos endêmicos, vistoria de detecção de locais suspeitos, eliminação de focos, orientação gerais de saúde; 
prevenção da malária e da dengue, conforme orientação do Ministério da Saúde; acompanhar, por meio de visita 
domiciliar todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe. 
 
MOTORISTA – CNH CATEGORIAS “D E C” – Dirigir veículos leves e pesados (automóveis, ônibus, caminhões, 
carretas e outros correlatos) para o transporte de pessoas, materiais e animais. Verificar diariamente as condições de 
funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, 
embreagem, faróis, abastecimento de combustível etc. Zelar pela segurança dos passageiros verificando o 
fechamento de portas e o uso de cintos de segurança. Manter o veículo limpo, interna e externamente, e em 
condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário. Observar os períodos de revisão e manutenção 
preventiva do veículo. Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e 
pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências. Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente 
estacionado e fechado.  
 
CARGO: MOTORISTA (SAÚDE) - Executar sob orientação, os serviços relativos à condução de ambulâncias, 
percorrendo itinerários estabelecidos, segundo as normas de trânsito, transportando pacientes aos hospitais e às 
Unidades de Saúde dentro ou fora do Município, atentando para os horários a serem cumpridos e a segurança dos 
transportados, auxilia a equipe de atendimento no manejo do paciente, quando solicitado, seguir orientações, 
conhecer a malha viária local, conhecer a localização de todos os hospitais, públicos ou não, integrados ao sistema 
de saúde do município, ter noções básicas de mecânica e elétrica para vistoriar e elaborar relatórios diários sobre as 
condições e necessidades de manutenção do veículo, executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo 
superior imediato. 
 
AUXILIAR OPERACIONAL – Efetuar, sob orientação da chefia imediata, serviços auxiliares de copa e cozinha, 
jardinagem, lavanderia, banheiro, limpeza e conservação. Realizar compras simples de materiais de expediente. 
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Fechar portas, janelas e 
outras vias de acesso. Executar outras atribuições afins.  
 
VIGIA – Manter vigilância sobre depósitos de materiais, estacionamentos, pátios, áreas abertas, centros de esportes, 
escolas, obras em execução e edifícios onde funcionam repartições municipais. Percorrer sistematicamente as 
dependências de edifícios onde se desenvolvem as atividades da Prefeitura e áreas adjacentes, verificando se 
portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe 
pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas. Fiscalizar a entrada e saída de pessoas nas 
dependências de edifícios municipais, prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando 
autorizações, para garantir a segurança do local. Prestar informações ao público e receber correspondências e 
encomendas. Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda. Verificar o funcionamento de 
registros de água e gás e painéis elétricos. Saber utilizar os equipamentos de proteção contra incêndio. Vigiar 
materiais e equipamentos destinados a obras. Comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer 
irregularidades encontradas. Participar das atividades de capacitação desenvolvidas pela Prefeitura. Executar outras 
atribuições afins.  
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ANEXO III 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO GERAL 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGO: VIGIA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de textos. Alfabeto. Vogal, Semivogal e Consoantes, Letras 
maiúsculas e minúsculas. Encontro Vocálico. Encontro Consonantal. Dígrafos. Sílaba: número de sílabas, Sílaba 
Tônica e sua classificação. Frases: (afirmativa e negativa). Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. Gênero: Masculino e Feminino. Antônimos/sinônimos. Diminutivo/aumentativo. 
Noções básicas de acentuação gráfica. Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e 
grau. Verbos – regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e 
formas nominais. Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas). Termos essenciais 
da oração: sujeito e predicado. Ortografia. 
 
MATEMÁTICA: Números naturais - representação dos Números Naturais; - Números Naturais - antecessor e 
sucessor; - Operações com Números Naturais - adição, subtração, multiplicação e divisão; - Sistemas de Numeração 
- decimal e horário; - Sistema Monetário, - Sistema de Numeração Romana; - Problemas envolvendo operações 
fundamentais; - Números Racionais e sua representação fracionária – Cálculo e representação de números em forma 
de fração; - Geometria - sólidos geométricos, reta e segmento de reta, polígonos e quadriláteros; - Sistemas de 
medidas - comprimento, massa, volume e superfície; - Números multiplicativos - dobro, metade, triplo. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO: Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. Sequências de palavras e números. 

Comparação de figuras.  

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Noções de segurança no trabalho: EPIS - Equipamentos de Proteção Individual; 
Noções de higiene e limpeza; Regras de Segurança; Equipamentos de Proteção; Relações interpessoais; Vigilância 
do Patrimônio Público; Atendimento ao Público; Ética profissional; Noções acerca das funções inerentes ao cargo, 
tais como: Técnicas e Métodos de Segurança e Vigilância; Prevenção de acidentes; Prevenção e Atitudes diante de 
incêndios (uso de extintores); Competência do Vigia no seu local de trabalho; Realização de atividades de rondas 
diurnas e noturnas. Postura profissional. Organização; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do 
conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. Política Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho. 
 
CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL 
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de textos. Alfabeto. Vogal, Semivogal e Consoantes, Letras 
maiúsculas e minúsculas. Encontro Vocálico. Encontro Consonantal. Dígrafos. Sílaba: número de sílabas, Sílaba 
Tônica e sua classificação. Frases: (afirmativa e negativa). Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. Gênero: Masculino e Feminino. Antônimos/sinônimos. Diminutivo/aumentativo. 
Noções básicas de acentuação gráfica. Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e 
grau. Verbos – regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e 
formas nominais. Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas). Termos essenciais 
da oração: sujeito e predicado. Ortografia. 
 
MATEMÁTICA: Números naturais - representação dos Números Naturais; - Números Naturais - antecessor e 
sucessor; - Operações com Números Naturais - adição, subtração, multiplicação e divisão; - Sistemas de Numeração 
- decimal e horário; - Sistema Monetário, - Sistema de Numeração Romana; - Problemas envolvendo operações 
fundamentais; - Números Racionais e sua representação fracionária – Cálculo e representação de números em forma 
de fração; - Geometria - sólidos geométricos, reta e segmento de reta, polígonos e quadriláteros; - Sistemas de 
medidas - comprimento, massa, volume e superfície; - Números multiplicativos - dobro, metade, triplo. 
 

RACIOCÍNO LÓGICO: Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. Sequências de palavras e números. 
Comparação de figuras. Interpretação de sequências lógicas através do uso de figuras; Interpretação de sequências 
lógicas através do uso de símbolos. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas repartições públicas 
municipais; limpeza de dependências de circulação, dependências de trabalho e dependências sanitárias; 
conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, paredes, tetos, mobiliário, em geral; coleta seletiva de 
lixo; conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das limpezas antes 
relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza; conhecimentos de serviços de copa; conhecimentos 
relacionados ao programa de alimentação escolar – cozinhas, produção de refeições para os alunos, produtos 
alimentícios, guarda e estocagem de produtos alimentícios; conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação, 
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separação, coleta e destino adequado; Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Serviços de copa e 
cozinha, na limpeza e manutenção de ambientes internos; conhecimentos sobre normas técnicas e de segurança 
aplicáveis ao exercício das atribuições do cargo. Uso correto de instrumentos manuais(facões, chave de fendas, 
enxadas, foice). Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Conhecimentos básicos inerentes ao respeito e 
atenção aos colegas de trabalho, às autoridades; conhecimentos sobre a área de atuação, do conjunto de atribuições 
do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. Conhecimentos sobre o relacionamento com os 
demais servidores públicos municipais, com autoridades municipais; conhecimentos acerca das responsabilidades 
relacionadas com o exercício das atribuições do cargo; outros conhecimentos para a execução das atividades 
pertinentes às características e à especificidade do cargo. Ética profissional. Higiene pessoal e do ambiente de 
trabalho. Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e segurança. Manuseio de Produtos de Limpeza e 
uso correto dos materiais e ferramentas de trabalho. Prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança 
individual e coletivas.   
 
CARGO: GUARDA MUNICIPAL 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. 
Orações Coordenadas. Orações Subordinadas. Colocação Pronominal: Próclise, Ênclise e Mesóclise. Locuções 
verbais. Crase. Verbos. Pontuação. Sintaxe de Regência. Figuras de Linguagem. Classes de Palavras. Termos da 
Oração. Ortografia. Processos de formação de palavras. Encontros Vocálicos, Consonantais e dígrafos. Acentuação 
Gráfica. 
 
MATEMÁTICA: Sistema de numeração: números naturais e numerais ordinais; Operações aritméticas fundamentais: 
adição; subtração; multiplicação; divisão; Operações com números inteiros e números fracionários e problemas 
envolvendo as operações fundamentais; Unidades de medida de comprimento, área, volume, massa e tempo; Estudo 
da proporcionalidade e regra de três; Porcentagem e juros simples; Frações; Números decimais; Geometria; 
Potenciação; Equações e inequações de 1º Grau. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO: Medir a habilidade do candidato em entender as relações entre as pessoas, lugares, coisas, 
objetos, etc. Deduzir novas informações das relações fornecidas, através de raciocínio básico. Verificar a capacidade 
de utilizar-se de raciocínio analítico e dedutivo. Interpretação de sequências numéricas; Interpretação de sequências 
lógicas através do uso de figuras; Interpretação de sequências lógicas através do uso de símbolos. Problemas de 
raciocínio lógico envolvendo situações do cotidiano. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos e técnicas de vigilância e preservação do patrimônio público e 
proteção ao cidadão; noções de respeito e cidadania no trato com as pessoas, noções de legislação de trânsito, 
direito e legislação civil e criminal; questões de segurança e prevenção de acidente no trabalho e execução de outras 
atividades correlatas. Constituição Federal de 1988: Título 2 - Dos direitos e garantias fundamentais; Capítulo 1 - Dos 
direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º e seus incisos. Direito Penal (Código Penal: Decreto-lei nº 
2.848/1940): dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral (arts. 312 a 327). Noções 
das normas do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8.069/1990), do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), Lei Maria da Penha. Noções sobre segurança individual, 
coletiva e de instalações. A declaração Universal dos Direitos Humanos. Relações humanas. Trabalho em equipe. 
Relacionamento interpessoal. Comportamento profissional: atitudes no serviço, qualidade no atendimento ao público, 
comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição, objetividade, 
capacidade de liderança. Símbolos químicos e seus significados. Política Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho. Política de acessibilidade. 
 
CARGO: MOTORISTA (ASSISTENCIA SOCIAL); MOTORISTA CATEGORIA “C” e “D” 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. 
Orações Coordenadas. Orações Subordinadas. Colocação Pronominal: Próclise, Ênclise e Mesóclise. Locuções 
verbais. Crase. Verbos. Pontuação. Sintaxe de Regência. Figuras de Linguagem. Classes de Palavras. Termos da 
Oração. Ortografia. Processos de formação de palavras. Encontros Vocálicos, Consonantais e dígrafos. Acentuação 
Gráfica. 
 
MATEMÁTICA: Sistema de numeração: números naturais e numerais ordinais; Operações aritméticas fundamentais: 
adição; subtração; multiplicação; divisão; Operações com números inteiros e números fracionários e problemas 
envolvendo as operações fundamentais; Unidades de medida de comprimento, área, volume, massa e tempo; Estudo 
da proporcionalidade e regra de três; Porcentagem e juros simples; Frações; Números decimais; Geometria; 
Potenciação; Equações e inequações de 1º Grau. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO: Medir a habilidade do candidato em entender as relações entre as pessoas, lugares, coisas, 
objetos, etc. Deduzir novas informações das relações fornecidas, através de raciocínio básico. Verificar a capacidade 
de utilizar-se de raciocínio analítico e dedutivo. Interpretação de sequências numéricas; Interpretação de sequências 
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lógicas através do uso de figuras; Interpretação de sequências lógicas através do uso de símbolos. Problemas de 
raciocínio lógico envolvendo situações do cotidiano. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação de Trânsito / Código de Trânsito Brasileiro. Normas Gerais de 
Circulação e Conduta. Sinalização de Trânsito: Placas, Símbolos e Dispositivos Auxiliares. Infrações e Penalidades. 
Direção Defensiva: Noções de Segurança Individual e Coletiva. Direitos e Deveres do Cidadão no Trânsito. Primeiros 
Socorros: Procedimentos Emergenciais. Conhecimentos Básicos da Mecânica e Eletricidade Veicular. Ética 
profissional 
 
CARGO: MOTORISTA (SAÚDE) 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. 
Orações Coordenadas. Orações Subordinadas. Colocação Pronominal: Próclise, Ênclise e Mesóclise. Locuções 
verbais. Crase. Verbos. Pontuação. Sintaxe de Regência. Figuras de Linguagem. Classes de Palavras. Termos da 
Oração. Ortografia. Processos de formação de palavras. Encontros Vocálicos, Consonantais e dígrafos. Acentuação 
Gráfica. 
 
MATEMÁTICA: Sistema de numeração: números naturais e numerais ordinais; Operações aritméticas fundamentais: 
adição; subtração; multiplicação; divisão; Operações com números inteiros e números fracionários e problemas 
envolvendo as operações fundamentais; Unidades de medida de comprimento, área, volume, massa e tempo; Estudo 
da proporcionalidade e regra de três; Porcentagem e juros simples; Frações; Números decimais; Geometria; 
Potenciação; Equações e inequações de 1º Grau. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO: Medir a habilidade do candidato em entender as relações entre as pessoas, lugares, coisas, 
objetos, etc. Deduzir novas informações das relações fornecidas, através de raciocínio básico. Verificar a capacidade 
de utilizar-se de raciocínio analítico e dedutivo. Interpretação de sequências numéricas; Interpretação de sequências 
lógicas através do uso de figuras; Interpretação de sequências lógicas através do uso de símbolos. Problemas de 
raciocínio lógico envolvendo situações do cotidiano. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação de Trânsito, baseada no novo Código de Trânsito Brasileiro. Regras 
Gerais para a circulação de veículos no perímetro urbano e nas estradas. Os sinais de trânsito, segurança e 
velocidade. Registro e Licenciamento de veículos. Condutores de veículos - deveres e proibições. As infrações à 
legislação de trânsito, penalidades e recursos. Manutenção de veículos. Noções básicas de mecânica automotiva. 
Primeiros socorros em acidentes de trânsito. Circulação urbana e trânsito. Direção defensiva. Ética profissional. 
 
CARGO: AGENTE CMOMUNITÁRIO DE SAÚDE 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. 
Orações Coordenadas. Orações Subordinadas. Colocação Pronominal: Próclise, Ênclise e Mesóclise. Locuções 
verbais. Crase. Verbos. Pontuação. Sintaxe de Regência. Figuras de Linguagem. Classes de Palavras. Termos da 
Oração. Ortografia. Processos de formação de palavras. Encontros Vocálicos, Consonantais e dígrafos. Acentuação 
Gráfica. 
 
MATEMÁTICA: Sistema de numeração: números naturais e numerais ordinais; Operações aritméticas fundamentais: 
adição; subtração; multiplicação; divisão; Operações com números inteiros e números fracionários e problemas 
envolvendo as operações fundamentais; Unidades de medida de comprimento, área, volume, massa e tempo; Estudo 
da proporcionalidade e regra de três; Porcentagem e juros simples; Frações; Números decimais; Geometria; 
Potenciação; Equações e inequações de 1º Grau. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO: Medir a habilidade do candidato em entender as relações entre as pessoas, lugares, coisas, 
objetos, etc. Deduzir novas informações das relações fornecidas, através de raciocínio básico. Verificar a capacidade 
de utilizar-se de raciocínio analítico e dedutivo. Interpretação de sequências numéricas; Interpretação de sequências 
lógicas através do uso de figuras; Interpretação de sequências lógicas através do uso de símbolos. Problemas de 
raciocínio lógico envolvendo situações do cotidiano. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Políticas públicas de saúde; Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990 - Lei 
Orgânica da Saúde e Lei 8142/90; Organização dos serviços de saúde no Brasil - SUS: princípios, diretrizes, controle 
social, planejamento. Promoção, prevenção e proteção à saúde; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde- PACS; Atribuições do Agente Comunitário de Saúde; História do PCAS/ESF; o Sistema 
Único de Saúde (SUS); A participação do Agente Comunitário de saúde no PACS e PSF. Trabalho em Equipe; 
Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de trabalho; Mortalidade e morbidade; Educação 
sanitária e ambiental; O Agente Comunitário de Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências 
e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: Cadastramento as famílias; Urbanização, Industrialização e 
epidemias; Indicadores de saúde; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Noções básicas sobre as principais 
doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarreia, Cólera, Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre 
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Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, Diabetes, Hipertensão Arterial, 
Raiva, Leishmaniose e Outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos Anticoncepcionais, Aids. Noções 
básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene dos Alimentos. Noções sobre: Vacinas, Vacinação, 
Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. Noções sobre Reprodução Humana: 
Ciclo Menstruação, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre desenvolvimento Humano: Nutrição, 
Aleitamento Materno. Coleta do Lixo, Tratamento adequado do lixo, reciclagem do lixo, classificação do lixo. Poluição 
ambiental e Desmatamento. Pessoas portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de 
inclusão social e direito legais; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização 
do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros;  Condições de risco social: violência, 
desemprego, infância desprotegida, processos migratórios, analfabetismo, ausência ou insuficiência de infra-estrutura 
básica, outros; Estatuto da criança e do adolescente e do idoso; Noções de ética e cidadania. 
 
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. 
Orações Coordenadas. Orações Subordinadas. Colocação Pronominal: Próclise, Ênclise e Mesóclise. Locuções 
verbais. Crase. Verbos. Pontuação. Sintaxe de Regência. Figuras de Linguagem. Classes de Palavras. Termos da 
Oração. Ortografia. Processos de formação de palavras. Encontros Vocálicos, Consonantais e dígrafos. Acentuação 
Gráfica. 
 
MATEMÁTICA: Sistema de numeração: números naturais e numerais ordinais; Operações aritméticas fundamentais: 
adição; subtração; multiplicação; divisão; Operações com números inteiros e números fracionários e problemas 
envolvendo as operações fundamentais; Unidades de medida de comprimento, área, volume, massa e tempo; Estudo 
da proporcionalidade e regra de três; Porcentagem e juros simples; Frações; Números decimais; Geometria; 
Potenciação; Equações e inequações de 1º Grau. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO: Medir a habilidade do candidato em entender as relações entre as pessoas, lugares, coisas, 
objetos, etc. Deduzir novas informações das relações fornecidas, através de raciocínio básico. Verificar a capacidade 
de utilizar-se de raciocínio analítico e dedutivo. Interpretação de sequências numéricas; Interpretação de sequências 
lógicas através do uso de figuras; Interpretação de sequências lógicas através do uso de símbolos. Problemas de 
raciocínio lógico envolvendo situações do cotidiano. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Políticas públicas de saúde; Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990 - Lei 
Orgânica da Saúde; Organização dos serviços de saúde no Brasil - SUS: princípios, diretrizes, controle social, 
planejamento. Promoção, prevenção e proteção à saúde; Noções de Vigilância à saúde: Indicadores de saúde, 
sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Competências da União, estados, municípios e 
Distrito Federal na área de Vigilância em Saúde; Atribuições do Agente de Combate às Endemias - Lei 11.350, de 5 
de outubro de 2006; Portaria Nº 1.007, de 4 de maio de 2010; Política Nacional da Atenção Básica à Saúde; Ações 
de Educação em Saúde; Participação social no Sistema Único de Saúde. Noções básicas de preservação ambiental 
(ecologia). Sistema Municipal de Saúde: estrutura, funcionamento e responsabilidades; Processo saúde doença e 
seus determinantes; Uso de defensivos agrícolas e suas consequências para a saúde humana; Doenças de 
notificação compulsória; Doenças infecciosas e parasitárias; Zoonoses: Agentes causadores, Zoonoses emergentes e 
reemergentes; Saneamento ambiental: controle e destinação dos resíduos urbanos e na área rural. Contaminação e 
Poluição. Abastecimento de Água e Saneamento. Preservação da qualidade da água: SIS Água. Desinfecção da 
água armazenada e dos abastecimentos urbanos e rurais; Doenças veiculadas pela água; Doenças Transmitidas por 
Vetores: Doença de Chagas, Malária e Dengue; Programas de Vacinação Animal; Biossegurança no agente de 
combate às endemias: medidas de prevenção e controle; uso de EPI – Equipamento de Proteção Individual. Noções 
de ética e cidadania. 
 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
LÍNGUA PORTUGUESA: FONÉTICA E FONOLOGIA: letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos 
e consonantais. Dígrafo. Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. ASPECTOS GRAMATICAIS - flexões e 
emprego das classes gramaticais (substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, numerais, verbos, advérbios, 
preposições e conjunções) - vozes verbais e sua conversão, concordância nominal e verbal - regência nominal e 
verbal, emprego do acento indicador da crase - colocação de palavras e orações no período - coordenação e 
subordinação, emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos, transformações de 
termos em orações e vice-versa. PONTUAÇÃO - emprego dos sinais pausais, vírgula, ponto e vírgula e vírgula e 
ponto - emprego dos sinais melódicos, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticência, aspas, 
parênteses, colchetes e travessão. LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: Compreensão do texto, significado contextual 
das palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. Vocabulário. 
Discurso direto e indireto e sua transformação. 
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MATEMÁTICA: 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. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e Frações Algébricas. Equações e 
Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, gráfico, 
propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e 
Permutações Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de Probabilidades; 
Dependência de Eventos. Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus conceitos, propriedades e 
adição de termos. Geometria Euclidiana Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e 
Circunferência; Teorema de Tales; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de 
figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos principais Sólidos 
Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de Frequências e Gráficos. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceito de internet; Principais navegadores para internet Mozilla Firefox e Internet 
Explorer; Correio Eletrônico; Principais Softwares comerciais: Windows (todas as versões), Pacote Office;  
Procedimentos e conceitos de cópia de segurança; Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso;  
Princípios de Sistemas Operacionais. Office(todas as versões). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Gestão de documentos. Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação 
e expedição de documentos.  Noções de arquivamento e ordenação de documentos de arquivo. Documentos Oficiais 
(requerimento, certidão, atestado, declaração, ata, ofício, memorando, circular, ordem de serviço, exposição de 
motivos, portaria, parecer, carta). Formas de tratamento. Relacionamento humano no trabalho. Noções de 
atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Serviços e rotinas de protocolo, 
expedição e arquivo. Administração Pública. Poderes Administrativos. Processos administrativos: formação, autuação 
e tramitação. Gestão de material e controle de estoques e almoxarifado. Organização administrativa dos serviços do 
Órgão Municipal. Finalidades dos órgãos. Qualidade no atendimento ao público. A imagem da instituição, a imagem 
profissional, sigilo e postura. Ética profissional. 
 
CARGO: RECEPICIONISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: FONÉTICA E FONOLOGIA: letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos 
e consonantais. Dígrafo. Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. ASPECTOS GRAMATICAIS - flexões e 
emprego das classes gramaticais (substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, numerais, verbos, advérbios, 
preposições e conjunções) - vozes verbais e sua conversão, concordância nominal e verbal - regência nominal e 
verbal, emprego do acento indicador da crase - colocação de palavras e orações no período - coordenação e 
subordinação, emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos, transformações de 
termos em orações e vice-versa. PONTUAÇÃO - emprego dos sinais pausais, vírgula, ponto e vírgula e vírgula e 
ponto - emprego dos sinais melódicos, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticência, aspas, 
parênteses, colchetes e travessão. LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: Compreensão do texto, significado contextual 
das palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. Vocabulário. 
Discurso direto e indireto e sua transformação. 
 
MATEMÁTICA: 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. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e Frações Algébricas. Equações e 
Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, gráfico, 
propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e 
Permutações Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de Probabilidades; 
Dependência de Eventos. Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus conceitos, propriedades e 
adição de termos. Geometria Euclidiana Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e 
Circunferência; Teorema de Tales; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de 
figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos principais Sólidos 
Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de Frequências e Gráficos. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceito de internet; Principais navegadores para internet Mozilla Firefox e Internet 
Explorer; Correio Eletrônico; Principais Softwares comerciais: Windows (todas as versões), Pacote Office; 
Procedimentos e conceitos de cópia de segurança; Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso;  
Princípios de Sistemas Operacionais. Office(todas as versões). 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Relações Interpessoais: comunicação humana e relações interpessoais. O 
processo de comunicação. A comunicação; fatores determinantes e barreiras. A comunicação nas organizações. 
Administração de conflitos: desenvolvimento de trabalho em equipe. Métodos de atendimento ao público. Cliente 
externo e interno. Atendimento telefônico e de balcão. O perfil do profissional de atendimento. Ética profissional, 
postura e cidadania: o indivíduo e as características pessoais. O papel do servidor. Interação com o público interno e 
externo. Adequação da indumentária. Conhecimento da estrutura e do funcionamento da administração pública do 
município. Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos 
pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências. Noções de administração de 
pessoal, de material e de patrimônio; Atos administrativos de uso mais frequentes circulares, avisos, portarias, ofícios, 
despachos, ordens de serviços. Procedimentos administrativos; Noções básicas de organização de arquivos e 
fichários; Documentos oficiais, tipos de documentos: Correspondência oficial: conceito, classificação; recepção e 
expedição de correspondência em geral; Protocolo: conceito, sistema de protocolo; O conhecimento e uso eficiente 
do telefone, recebimento e transmissão de mensagens telefônicas. Ética profissional. Cidadania: direitos e deveres do 
cidadão. O cidadão como usuário e contribuinte.  
 
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: FONÉTICA E FONOLOGIA: letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos 
e consonantais. Dígrafo. Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. ASPECTOS GRAMATICAIS - flexões e 
emprego das classes gramaticais (substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, numerais, verbos, advérbios, 
preposições e conjunções) - vozes verbais e sua conversão, concordância nominal e verbal - regência nominal e 
verbal, emprego do acento indicador da crase - colocação de palavras e orações no período - coordenação e 
subordinação, emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos, transformações de 
termos em orações e vice-versa. PONTUAÇÃO - emprego dos sinais pausais, vírgula, ponto e vírgula e vírgula e 
ponto - emprego dos sinais melódicos, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticência, aspas, 
parênteses, colchetes e travessão. LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: Compreensão do texto, significado contextual 
das palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. Vocabulário. 
Discurso direto e indireto e sua transformação. 
 
MATEMÁTICA: 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. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e Frações Algébricas. Equações e 
Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, gráfico, 
propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e 
Permutações Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de Probabilidades; 
Dependência de Eventos. Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus conceitos, propriedades e 
adição de termos. Geometria Euclidiana Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e 
Circunferência; Teorema de Tales; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de 
figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos principais Sólidos 
Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de Frequências e Gráficos. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceito de internet; Principais navegadores para internet Mozilla Firefox e Internet 
Explorer; Correio Eletrônico; Principais Softwares comerciais: Windows (todas as versões), Pacote Office;  
Procedimentos e conceitos de cópia de segurança; Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso;  
Princípios de Sistemas Operacionais. Office(todas as versões). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conceitos gerais: ética, redução de danos, democracia, rede social, direitos 
sociais, seguridade social, cidadania, Educação em saúde, Proteção Social, violência social. Noções Básicas sobre 
as Relações Humanas. Os conselhos de direito: da criança e do adolescente, da saúde, da educação e da 
assistência social. A importância da participação popular na garantia dos direitos sociais. Fundamentos éticos, legais, 
teóricos e metodológicos do trabalho com famílias. Dinâmica Familiar: noções básicas. A importância da família no 
convívio social e na proteção social da criança e do adolescente. Trabalho com grupos. A importância da rede 
socioassistencial, da busca ativa e trabalho em equipe.  Legislação: Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS/1993; Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação; Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004; Política Nacional do Idoso - PNI/1994; Estatuto do 
Idoso; Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989; Serviços de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos. Tipificação dos Serviços Socioassistenciais. Atribuições do Orientador Social. 
 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
LÍNGUA PORTUGUESA: FONÉTICA E FONOLOGIA: letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos 
e consonantais. Dígrafo. Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. ASPECTOS GRAMATICAIS - flexões e 
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emprego das classes gramaticais (substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, numerais, verbos, advérbios, 
preposições e conjunções) - vozes verbais e sua conversão, concordância nominal e verbal - regência nominal e 
verbal, emprego do acento indicador da crase - colocação de palavras e orações no período - coordenação e 
subordinação, emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos, transformações de 
termos em orações e vice-versa. PONTUAÇÃO - emprego dos sinais pausais, vírgula, ponto e vírgula e vírgula e 
ponto - emprego dos sinais melódicos, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticência, aspas, 
parênteses, colchetes e travessão. LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: Compreensão do texto, significado contextual 
das palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. Vocabulário. 
Discurso direto e indireto e sua transformação. 
 
MATEMÁTICA: 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. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e Frações Algébricas. Equações e 
Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, gráfico, 
propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e 
Permutações Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de Probabilidades; 
Dependência de Eventos. Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus conceitos, propriedades e 
adição de termos. Geometria Euclidiana Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e 
Circunferência; Teorema de Tales; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de 
figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos principais Sólidos 
Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de Frequências e Gráficos. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceito de internet; Principais navegadores para internet Mozilla Firefox e Internet 
Explorer; Correio Eletrônico; Principais Softwares comerciais: Windows (todas as versões), Pacote Office;  
Procedimentos e conceitos de cópia de segurança; Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso;  
Princípios de Sistemas Operacionais. Office(todas as versões). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética e legislação profissional; Políticas de Saúde; Leis Orgânicas de Saúde (lei 
8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011; Conceitos da Atenção Primária em Saúde; Política Nacional 
de Humanização; Vigilância epidemiológica e Sanitária; Fundamentos de Enfermagem – preparo e administração de 
medicamentos, medidas de higiene e conforto, cateterismos, punções, processamento de artigos, procedimentos de 
enfermagem em geral. Técnicas básicas de enfermagem: Lavagem básica das mãos, banho no leito, lavagem dos 
cabelos, higiene intima, higiene oral, bandagem, curativo, nebulização, contenção, sinais vitais, retirada de ponto, 
mobilização; Enfermagem Médico-Cirúrgica – Assistência de enfermagem a pacientes portadores de afecção 
digestiva, cardiovascular, respiratória, renal, endócrina e hematológica; Assistência de enfermagem a pacientes no 
pré, trans e pós-operatório e cirurgias de tórax, de abdome, de membros e vascular; Prevenção e controle de 
infecção hospitalar; Assistência de Enfermagem em Saúde Mental. Assistência de Enfermagem a Pacientes em 
Situações de Emergência; Enfermagem Materno-Infantil – Assistência de enfermagem no programa de saúde da 
família: saúde da mulher gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério e suas 
complicações, prevenção do câncer cervico – uterino e mama, planejamento familiar, saúde da criança, saúde bucal, 
hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental; Esquema básico de vacinação. 
 
CARGO: DIGITADOR 
LÍNGUA PORTUGUESA: FONÉTICA E FONOLOGIA: letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos 
e consonantais. Dígrafo. Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. ASPECTOS GRAMATICAIS - flexões e 
emprego das classes gramaticais (substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, numerais, verbos, advérbios, 
preposições e conjunções) - vozes verbais e sua conversão, concordância nominal e verbal - regência nominal e 
verbal, emprego do acento indicador da crase - colocação de palavras e orações no período - coordenação e 
subordinação, emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos, transformações de 
termos em orações e vice-versa. PONTUAÇÃO - emprego dos sinais pausais, vírgula, ponto e vírgula e vírgula e 
ponto - emprego dos sinais melódicos, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticência, aspas, 
parênteses, colchetes e travessão. LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: Compreensão do texto, significado contextual 
das palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. Vocabulário. 
Discurso direto e indireto e sua transformação. 
 
MATEMÁTICA: 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. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e Frações Algébricas. Equações e 
Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, gráfico, 
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propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e 
Permutações Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de Probabilidades; 
Dependência de Eventos. Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus conceitos, propriedades e 
adição de termos. Geometria Euclidiana Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e 
Circunferência; Teorema de Tales; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de 
figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos principais Sólidos 
Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de Frequências e Gráficos. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequencia lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, 
formação de conceitos, discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e 
figuras. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; 
deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura 
daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio matemático, raciocínio 
quantitativo e raciocínio sequencial. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conceito de Internet e Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet/Intranet. Ferramentas e aplicativos 
comerciais de navegação, de correio eletrônico. Procedimentos, aplicativos e tipos de computadores, conceitos de 
hardware e de software. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização 
de cópia de segurança (backup). Conceitos de organização gerenciamento de arquivos, pastas e programas, 
instalação de periféricos. Principais aplicativos comerciais para: MS-Windows 9x. Conhecimento de teclado. Sistema 
Operacional do Windows (todas as versões). Microsoft office(todas as versões) . Correspondência oficial. Formas de 
tratamento e atendimento. Ética profissional. Hierarquia funcional. Direitos e Deveres do funcionário. Relações 
Humanas no trabalho. Noções de Ata. Normas ABNT. 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 
CARGO: NUTRICIONISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não-literário; 
narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna; Semântica: sentido e emprego dos 
vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português; Morfologia: emprego das 
classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos; Sintaxe: 
pontuação; frase, oração e período; termos da oração; coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; 
transitividade e regência de nomes e verbos; colocação pronominal; mecanismos de coesão textual; Estilística: 
figuras de linguagem; Ortografia; Pontuação. 
 
RACIOCÍNO LÓGICO: Correlação; conectivos lógicos; Estruturas lógicas; Lógica de argumentação: analogias, 
inferências, deduções e conclusões; Lógica sentencial (ou proposicional); Proposições simples e compostas; 
Equivalências; Diagramas lógicos; Lógica de primeira ordem; Princípios de contagem e probabilidade; Operações 
com conjuntos; Raciocínio lógico envolvendo problemas. 
ATUALIDADES: Os avanços científicos e tecnológicos e os impactos no mundo atual. Cenário Nacional: Política, 
Economia e Cultura. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - 
amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional; Lei n° 8.142/1990; Sistema Único de Saúde, Lei Orgânica da 
Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, Programa Estratégia Saúde 
da Família – ESF, Atenção Básica na Saúde. Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN); Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional; Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN); Nutrição Básica: 
Carboidratos, Proteínas, Lipídio, Vitaminas e Minerais – Digestão, Absorção, Transporte, Metabolismo, Excreção, 
Classificação, Função e Recomendações, Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição; Critérios para 
planejamento e avaliação de dietas normais: qualitativos, quantitativos e grupos de alimentos; Leis de alimentação; 
Cálculo das necessidades calóricas basais e adicionais para adulto normal; Cálculo de dietas normais; Esquemas 
alternativos de alimentação; Particularização da dieta normal por estado fisiológico da gestante e da nutriz; 
Particularização da dieta normal para os diferentes grupos etários: alimentação do lactente (0 a 1 ano), da criança (1 
a 2 anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 anos); Mitos, tabus e 
crenças alimentares; Dietoterapia: princípios básicos; Modificações da dieta normal e padronizações hospitalares; 
Nutrição materno-infantil: conceito geral de saúde materno infantil: gestação, lactação, recém-nascido, aleitamento 
materno; Alimentação: no 1º ano de vida, do pré-escolar, do escolar e do adolescente; Técnica Dietética: 
características físico-químicas dos alimentos; Condições sanitárias, higiênicas e métodos de conservação; Critérios 
para seleção e aquisição de alimentos; Pré-preparo de alimento; Administração de serviços de alimentação: 
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conceituação e peculiaridade dos vários tipos de serviços de alimentação; Planejamento do serviço de alimentação: 
compras, métodos e procedimentos de recepção e estocagem, movimentação e controle de gêneros; Métodos e 
técnicas de higienização da área física, equipamentos e utensílios; Elaboração de cardápios em nível institucional. 
Taxa resto-ingesta e noções de custo; Lactário – controle bacteriológico; Nutrição em saúde pública: programas 
educativos – fatores determinantes do estado nutricional de uma população e carências nutricionais; Avaliação 
nutricional epidemiologia da desnutrição proteico calórica; Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas 
etárias; Método direto e indireto para diagnóstico e avaliação do estado nutricional. 
 
CARGO: PSICÓLOGO 
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não-literário; 
narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna; Semântica: sentido e emprego dos 
vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português; Morfologia: emprego das 
classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos; Sintaxe: 
pontuação; frase, oração e período; termos da oração; coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; 
transitividade e regência de nomes e verbos; colocação pronominal; mecanismos de coesão textual; Estilística: 
figuras de linguagem; Ortografia; Pontuação. 
 
RACIOCÍNO LÓGICO: Correlação; conectivos lógicos; Estruturas lógicas; Lógica de argumentação: analogias, 
inferências, deduções e conclusões; Lógica sentencial (ou proposicional); Proposições simples e compostas; 
Equivalências; Diagramas lógicos; Lógica de primeira ordem; Princípios de contagem e probabilidade; Operações 
com conjuntos; Raciocínio lógico envolvendo problemas. 
ATUALIDADES: Os avanços científicos e tecnológicos e os impactos no mundo atual. Cenário Nacional: Política, 
Economia e Cultura. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - 
amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Psicologia como ciência e profissão. História da psicologia. Noções das 
especialidades e campos de atuação: Psicologia Escolar/Educacional, Psicologia Organizacional e do Trabalho, 
Trânsito, Esporte, Clínica, Hospitalar, Psicopedagogia, Neuropsicologia, Psicologia Jurídica. Avaliação Psicológica: 
métodos e técnicas. Legislação profissional; Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90); Psicologia da Saúde: 
Sistema Único de Saúde (SUS), Controle social em saúde: políticas de saúde, programas de saúde (mulher, 
adolescente, idoso, criança, portadores de necessidades especiais), Sistemas de informação em saúde: história, 
conceito e metodologia. Psicologia Social, Psicologia Institucional, Processos grupais, Psicologia e apoio social. 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Programas de educação inclusiva. Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS). Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) Movimentos Sociais. Divulgação científica. Pesquisa 
com seres humanos. Ética Profissional. Sigilo profissional. Responsabilidade social e ambiental. Noções de Políticas 
Públicas: Adoção: um direito de todos e todas. Adolescência e Psicologia. Concepções, práticas e reflexões críticas. 
Diretrizes para atuação e formação dos psicólogos do sistema prisional brasileiro. Referências Técnicas para atuação 
do Psicólogo no CRAS/SUAS. Benefício de Prestação Continuada: não abra mão da sua cidadania. O Novo Direito 
dos Portadores de Transtorno Mental: O Alcance Da Lei 10.216/2001. Não ao Projeto de Lei do Ato Médico. Caderno 
de deliberações do VII CNP Compilação das deliberações do VII Congresso Nacional da Psicologia, que ocorreu em 
Brasília, em junho de 2010. Os Direitos Humanos na Prática Profissional dos Psicólogos, concepções, práticas e 
reflexões críticas é uma publicação do Conselho Federal de Psicologia em parceria com o Ministério da Saúde. 
Legislação Específica: A regulamentação do cargo do Psicólogo no Brasil: condições para o exercício profissional 
(Decreto nº 53.464 de 21/01/64, Lei nº 4119, de 27/08/1962; Resolução CFP nº 005/2001; Resolução CFP nº 
011/2000). A criação do Sistema Conselhos: CFP e CRPs: normas de funcionamento. (Lei nº 5766/71; Decreto-Lei nº 
79822/77; Resolução CFP nº 001/2006; Resolução CFP nº 019/2000; Resolução CFP nº 003/2007; Resolução nº 
CFP 006/2007). A concessão do título de Especialista em Psicologia (Resolução CFP nº 013/2007). Exercício 
Profissional e questões éticas: o Código de Ética do Psicólogo (Resolução CFP nº 010/2005. Pesquisa em Psicologia 
em seres humanos (Resolução CFP nº 016/2000). Práticas Psicológicas: a prestação de serviços psicológicos 
mediados por computador, por técnicas de Acupuntura e Hipnose (Resolução CFP nº 005/2002, Resolução CFP nº 
013/2000; Resolução CFP nº 012/2005). Práticas psicoterápicas e a formação em Psicologia (Resolução CFP nº 
010/2000) (Resolução CFP nº 011/2012). A Avaliação Psicológica nos contextos de concursos públicos, de processos 
seletivos e de concessão da CNH (Resolução CFP nº 001/2002, Resolução CFP nº 012/2000). A produção e 
comercialização de testes psicológicos (Resolução CFP nº 002/2003). A elaboração de documentos decorrentes da 
prestação de serviços psicológicos (Resolução CFP nº 007/2003, Resolução CFP nº 015/1996). Divulgação e oferta 
de serviços Psicológicos, não validados pela comunidade cientifica da Psicologia (Resolução CFP nº 010/1997, 
Resolução CFP nº 011/1997). O ensino de métodos e técnicas da Psicologia em cursos livres e de pós-graduação 
(Resolução CFP nº 012/1997). Práticas Psicológicas e diversidade de orientação sexual (Resolução CFP nº 
001/1999). Normas de atuação em relação ao preconceito e à discriminação racial (Resolução CFP nº -18/2002). 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não-literário; 
narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna; Semântica: sentido e emprego dos 
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vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português; Morfologia: emprego das 
classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos; Sintaxe: 
pontuação; frase, oração e período; termos da oração; coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; 
transitividade e regência de nomes e verbos; colocação pronominal; mecanismos de coesão textual; Estilística: 
figuras de linguagem; Ortografia; Pontuação. 
 
RACIOCÍNO LÓGICO: Correlação; conectivos lógicos; Estruturas lógicas; Lógica de argumentação: analogias, 
inferências, deduções e conclusões; Lógica sentencial (ou proposicional); Proposições simples e compostas; 
Equivalências; Diagramas lógicos; Lógica de primeira ordem; Princípios de contagem e probabilidade; Operações 
com conjuntos; Raciocínio lógico envolvendo problemas. 
ATUALIDADES: Os avanços científicos e tecnológicos e os impactos no mundo atual. Cenário Nacional: Política, 
Economia e Cultura. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - 
amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Questão Social, o contexto conjuntural, profissional e as perspectivas teórico-
metodológicas do Serviço Social pós-reconceituação. O espaço sócio ocupacional do Serviço social e as diferentes 
estratégias de intervenção profissional. A instrumentalidade como elemento da intervenção profissional. O 
planejamento da intervenção e a elaboração de planos, programas, projetos e pesquisas na implantação de políticas 
sociais. O Serviço Social na contemporaneidade. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço 
Social. O Serviço Social na Previdência. Serviço social e saúde. Saúde Mental e Serviço Social. A consolidação da 
LOAS e seus pressupostos teóricos. A Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004. O novo reordenamento 
da Assistência Social/SUAS e suas interfaces com os segmentos da infância e juventude, mulheres, idosos, família, 
pessoa com deficiência. Orientações técnicas para o Centro de Referência de Assistência Social. Tipificação Nacional 
de serviços socioassistenciais. Os programas sociais de transferência de renda na contemporaneidade: bolsa família, 
PETI, etc. Lei nº 8.662 de 7 de julho de 1993 que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 
providencias. Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre a organização da Assistência Social. Lei nº 
8.662 de 7 de julho de 1993 que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providencias. Lei nº 11.340 
de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha. Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 - Regulamenta a Lei nº 
7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990- Dispõe o Estatuto da Criança e Adolescente e dá outras 
providências. Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003- Dispõe o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Norma 
Operacional Básica - NOB/SUAS.  
 
CARGO: MÉDICO 
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não-literário; 
narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna; Semântica: sentido e emprego dos 
vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português; Morfologia: emprego das 
classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos; Sintaxe: 
pontuação; frase, oração e período; termos da oração; coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; 
transitividade e regência de nomes e verbos; colocação pronominal; mecanismos de coesão textual; Estilística: 
figuras de linguagem; Ortografia; Pontuação. 
 
RACIOCÍNO LÓGICO: Correlação; conectivos lógicos; Estruturas lógicas; Lógica de argumentação: analogias, 
inferências, deduções e conclusões; Lógica sentencial (ou proposicional); Proposições simples e compostas; 
Equivalências; Diagramas lógicos; Lógica de primeira ordem; Princípios de contagem e probabilidade; Operações 
com conjuntos; Raciocínio lógico envolvendo problemas. 
ATUALIDADES: Os avanços científicos e tecnológicos e os impactos no mundo atual. Cenário Nacional: Política, 
Economia e Cultura. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - 
amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Normas de biossegurança. Bioética. Código de Ética Médica – Resolução CFM 
n° 1.931/2009. Código de Processo Ético-Profissional – Resolução CFM n° 1.617/2001; Sistema Único de Saúde. Lei 
Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990, Lei n° 8.142/1990, Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Atenção 
Básica na Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS):  conceitos básicos;  regulamentação do atendimento médico, 
direitos e responsabilidades do médico. Insuficiência respiratória epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico 
específico; diagnóstico diferencial; tratamento. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, 
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças Hematológicas: anemias, 
leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 
síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e 
nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides, desidratação hiper 
e hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, desnutrição, hiper e hiponatremia, 
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hiper e hipocalcemia. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota, lúpus 
eritematoso sistêmico, artrite séptica, dermatomiosite, osteoporose. Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de 
origem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. 
Cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, febre amarela, filariose, 
hanseníase, herpes, histoplasmose, leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, 
sarampo, tétano, toxoplasmose. Farmacologia. Doenças de notificação compulsória. Exames complementares 
invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências médicas: parada 
cardiorrespiratória, insuficiência respiratória aguda, choques, queimaduras, afogamentos, fraturas em geral, 
intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais peçonhentos, Usos e abusos de substâncias 
psicoativas; Programa Nacional de Imunização; Asma brônquica, estado de mal asmático, obstrução intestinal na 
criança, Infecções das vias aéreas superiores, pneumonias e broncopneumonias, desidratação na síndrome diarreica, 
hidratação parenteral, composição das soluções eletrolíticas síndromes abdominais agudas  na criança no recém-
nascido e no lactente, traumatismo abdominal, gastroenterocolites agudas infecciosas e sua epidemiologia; 
manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. 

 
CARGO: ENFERMEIRO 
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não-literário; 
narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna; Semântica: sentido e emprego dos 
vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português; Morfologia: emprego das 
classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos; Sintaxe: 
pontuação; frase, oração e período; termos da oração; coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; 
transitividade e regência de nomes e verbos; colocação pronominal; mecanismos de coesão textual; Estilística: 
figuras de linguagem; Ortografia; Pontuação. 
 
RACIOCÍNO LÓGICO: Correlação; conectivos lógicos; Estruturas lógicas; Lógica de argumentação: analogias, 
inferências, deduções e conclusões; Lógica sentencial (ou proposicional); Proposições simples e compostas; 
Equivalências; Diagramas lógicos; Lógica de primeira ordem; Princípios de contagem e probabilidade; Operações 
com conjuntos; Raciocínio lógico envolvendo problemas. 
 
ATUALIDADES: Os avanços científicos e tecnológicos e os impactos no mundo atual. Cenário Nacional: Política, 
Economia e Cultura. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - 
amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética e legislação profissional; Políticas de Saúde; Leis Orgânicas de Saúde (lei 
8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011; Conceitos da Atenção Primária em Saúde; Política Nacional 
de Humanização; Modelos Assistenciais. Portaria 2488 de 21 de Outubro de 2011 e a 154/2008 do Ministério da 
Saúde. Vigilância epidemiológica e Sanitária; Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); Diagnósticos de 
Enfermagem; Desequilíbrio hidroeletrolítico; Técnicas básicas de enfermagem: Lavagem básica das mãos, 
oxigenoterapia, termoterapia, crioterapia, banho no leito, lavagem dos cabelos, higiene intima, higiene oral, 
bandagem, curativo limpo e contaminado, gavagem, nebulização, contenção, sinais vitais, retirada de ponto, 
mobilização. Administração de medicamentos, sondagens nasogástricas, enterais e vesicais; Tratamento de feridas; 
Primeiros Socorros; Enfermagem em urgência e emergência; Atenção da equipe de enfermagem na Administração 
das assistências de enfermagem; Assistência de enfermagem nas doenças infectocontagiosas e parasitárias; 
Doenças de Notificação compulsória; Indicadores Básicos de Saúde; Assistência de enfermagem ao paciente com 
câncer; Trabalho em equipe multiprofissional; Relacionamento Interpessoal; Enfermagem na Saúde da Criança e do 
Adolescente; Enfermagem na saúde do Adulto e da Terceira Idade; Gerenciamento dos resíduos de Serviços de 
Saúde; Assistência de enfermagem aos pacientes clínicos e cirúrgicos; Assistência integral às pessoas em situações 
de risco; Assistência de Enfermagem aos pacientes nas doenças infecto contagiosas; Biossegurança; Atuação do 
Enfermeiro em unidade de ambulatório, centro cirúrgico, central de material e esterilização, na prevenção e controle 
de infecção hospitalar; Assistência de Enfermagem na Saúde Mental Reforma Psiquiátrica no Brasil, Reabilitação 
psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade, Álcool, Tabagismo, 
outras drogas e redução de danos. 
 
CARGO: FARMACEUTICO-BIOQUÍMICO 
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não-literário; 
narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna; Semântica: sentido e emprego dos 
vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português; Morfologia: emprego das 
classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos; Sintaxe: 
pontuação; frase, oração e período; termos da oração; coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; 
transitividade e regência de nomes e verbos; colocação pronominal; mecanismos de coesão textual; Estilística: 
figuras de linguagem; Ortografia; Pontuação. 
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RACIOCÍNO LÓGICO: Correlação; conectivos lógicos; Estruturas lógicas; Lógica de argumentação: analogias, 
inferências, deduções e conclusões; Lógica sentencial (ou proposicional); Proposições simples e compostas; 
Equivalências; Diagramas lógicos; Lógica de primeira ordem; Princípios de contagem e probabilidade; Operações 
com conjuntos; Raciocínio lógico envolvendo problemas. 
ATUALIDADES: Os avanços científicos e tecnológicos e os impactos no mundo atual. Cenário Nacional: Política, 
Economia e Cultura. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - 
amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética e legislação profissional; Políticas de Saúde; Leis Orgânicas de Saúde (lei 
8080/90 e 8142/90); Higiene e Boas Práticas no Laboratório: Biossegurança; Riscos gerais; Descarte de substâncias 
químicas e biológicas. Princípios de lavagem e esterilização de material. Vidrarias e equipamentos utilizados no 
laboratório: pesagem; volumetria; conversões de unidades; abreviaturas e símbolos. Aplicação dos princípios básicos 
e fundamentos de: enzimoimunoensaio; fluorometria; fotometria; turbidimetria; nefelometria; eletroforese; 
quimioluminescência; radioimunoensaio e microscopia. Procedimentos pré-analíticos: obtenção; conservação; 
transporte e manuseio de amostras biológicas destinadas à análise. Procedimentos analíticos aplicados às principais 
dosagens laboratoriais: Exames bioquímicos; Dosagens Bioquímicas do Sangue; Uroanálise; Métodos parasitológicos 
e identificação microscópica; Isolamento e identificação de bactérias (meios de cultura, identificação e antibiograma); 
Imunoglobulinas; Sistema Complemento; Reações sorológicas (aglutinação, precipitação, imunofluorescência), e 
Rotina hematológica (Hemostasia, Coagulação, Anemias e Hemopatias malignas). Observações Gerais para Todas 
as Dosagens, Curvas de Calibração; Colorações especiais e Interpretação de Resultados. Leis, portarias e 
resoluções relacionados à atuação do Farmacêutico Bioquímico. 
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ANEXO IV 
GOVERNO DO MARANHÃO 

             EDITAL Nº. 01 DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARAIOSES - MA              
REQUERIMENTO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA OU QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS 

O(A)candidato(a)_______________________________________________________, CPF _________________ 
concorrente à vaga para o cargo de _________________________________________, regido pelo Edital nº 1 do 
Concurso Público 001/2011, de 13 de janeiro de 2011, vem requerer vaga especial como PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA. Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os 
seguintes dados: 
Tipo de deficiência de que é portador: ________________________. Código correspondente da (CID):  
 _________. 
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: _______________________________________________. 
OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção 
simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) 
declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto n° 5.296, 
de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que 
concerne ao conteúdo do item 6 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-
homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia médica. 
 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E/OU DE TRATAMENTO ESPECIAL 
 

Marque com um X no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial e (ou) de tratamento 

especial. 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL  

 

HÁ NECESSIDADE DE PROVA E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO(S) 

 (No quadro a seguir, selecionar o tipo de prova e(ou) o tratamento especial necessário(s)). 

 

1. Necessidades físicas: 
(  ) sala para amamentação (candidata que tiver 
necessidade de amamentar seu bebê) 
(   ) sala térrea (dificuldade para 
locomoção) 
(  ) sala individual (candidato com doença 
contagiosa/outras) 
(    ) maca 
(    ) mesa para cadeira de rodas 
(    ) apoio para perna 
1.1. Mesa e cadeiras separadas 
(    ) gravidez de risco 
(    ) obesidade 
(    ) limitações físicas 
1.2. Auxílio para preenchimento: dificuldade/ 
impossibilidade de escrever) 
(    ) da folha de respostas da prova objetiva 

1.3. Auxílio para leitura (ledor) 
(    ) dislexia 

(    ) tetraplegia 

2. Necessidades visuais (cego ou pessoa com baixa visão) 
(    ) auxílio na leitura da prova (ledor) 
(    ) prova em braille e ledor 
(    ) prova ampliada (fonte entre 14 e 16) 
 (    ) prova superampliada (fonte  28) 
3. Necessidades auditivas (perda total ou parcial da audição) 
(   ) intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) 
(    ) leitura labial 

 
 

____________________, ______ de _______________________ de 2014 
___________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO V 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES - MA 
 

FORMULÁRIO DE RECURSOS – PROVA OBJETIVA 
 
 

PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE 
_______________________________________________________ 

 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________ INSCRIÇÃO N

o
: ____________ 

TELEFONE(S): ______________________________    CPF:___________________________________     

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: _______________________________________________ 
CIDADE:_____________________ ESTADO:_____________________   CEP:____________________   

Solicitação: 
À Banca Examinadora da Coordenação Pedagógica: 
Solicito revisão do Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva, questões ______________________, conforme 
as especificações inclusas. 

__________________, ____ de ________________ de 2014. 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

Instruções 
Para a interposição de recursos contra o resultado da avaliação de títulos, o candidato deverá: 

 Entregar dois conjuntos de recursos, um original e uma cópia. 

 Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 
a) um único formulário, com todos os campos devidamente preenchidos e, obrigatoriamente, assinado pelo próprio 
candidato; 
b) um formulário “Justificativa de Recurso”, devidamente preenchido, exclusivo para cada títulos a ser questionado; 
c) em cada formulário “Justificativa de Recurso”, deverá constar a indicação do cargo e a titulação a ser questionada; 
d) em cada formulário “Justificativa de Recurso”, apresentação de argumentação lógica e consistente elaborada pelo 
próprio candidato; 
e) nenhum dos formulários “Justificativa de Recurso” poderá ter assinatura ou marca que possa identificar o candidato 
recorrente; 
f) à exceção do campo assinatura do formulário, todos os demais campos dos formulários e “Justificativa de Recurso” 
deverão ser digitados, sob pena de não serem respondidos. 

 Candidatos que apresentarem, no formulário “Justificativa de Recurso”, argumentações e(ou) redações idênticas ou 
semelhantes não terão esses recursos respondidos. 

 Será preliminarmente indeferido recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências dos modelos 
de formulários e(ou) fora de qualquer uma das especificações estabelecidas nos editais referentes ao Concurso 
Público ou nos formulários e “Justificativa de Recurso”.  
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PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO 
 
NOME DO CANDIDATO:________________________________________________ INSCRIÇÃO 
N

o
:______________  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO 
DE_______________________________  
DATA DO PROTOCOLO: ____/____/____        HORÁRIO: ______h _____ 
 
QUANTIDADE DE PÁGINAS ANEXADAS: _____ 
 

 
JUSTIFICATIVA DE RECURSO – PROVA OBJETIVA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE __________________ 

 

QUESTÃO N
o
:______________________________                                

GABARITO DO INSTITUTO GRAÇA ARANHA _________                    RESPOSTA DO CANDIDATO: __________ 

ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO / SOLICITAÇÃO DO CANDIDATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA: 

1. _____Quantidade de páginas: ____ 

2. _____Quantidade de páginas: ____ 

3. _____Quantidade de páginas: ____ 

4. _____Quantidade de páginas: ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


