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CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2014 

 
O Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás-PA, no uso de suas atribuições, torna pública a 
realização de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, destinado ao 
preenchimento de vagas do quadro de pessoal efetivo de nível superior, nível médio, nível 
fundamental completo e nível fundamental incompleto, mediante as condições estabelecidas 
neste Edital.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público será executado pela FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO 
DA PESQUISA – FADESP com anuência da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA, sob 
sua total responsabilidade, obedecidas às normas deste Edital, cabendo à Comissão do Concurso 
Público nomeada pela Portaria nº 074/2014, de 19 de fevereiro de 2014, responsável pela 
supervisão de todo o processo de seleção pública. 
1.2. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas existentes para os cargos/lotação 
de provimento efetivo, em conformidade com o Anexo I deste edital, ficando as admissões 
condicionadas à disponibilidade orçamentário-financeira da Prefeitura Municipal de Canaã dos 
Carajás, durante o prazo de validade do Concurso Público. 
1.3. Os cargos/lotações ofertados, o número de vagas, síntese das atividades, pré-requisito 
exigido para investidura no cargo, vencimento base e carga horária dos cargos constam do anexo 
I que faz parte integrante deste Edital. 
1.4. A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá as seguintes fases: 
a) exame de conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e 
classificatório, para todos os cargos, a ser aplicada no Município de Canaã dos Carajás; 
b) Avaliação de títulos, de caráter classificatório, aos candidatos dos cargos de nível superior, não 
eliminados conforme subitem 7.6 deste Edital. 
 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
2.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de 
gozo de direitos políticos, nos termos do § 1.º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto n.º 
70.436/72. 
2.2. Gozar dos direitos políticos, nos termos do § 1.º do artigo 12 da Constituição Federal. 
2.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
2.4. Estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino). 
2.5. Ter, no mínimo, dezoito anos completos na data da posse. 
2.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada em exame 
médico pré-admissional, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás. 
2.7. Ser aprovado no concurso público e possuir, na data da posse, os requisitos exigidos para o 
exercício do cargo, conforme estabelecido no anexo I deste edital. 
2.8. Nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente: 
a) não ter sido responsável, por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de 
Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou, ainda, 
por Conselho de Contas de Município; 
b) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego público; 
c) não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em julgado, pela prática 
de crimes contra a Administração Pública, capitulados no título XI da Parte Especial no Código 
Penal Brasileiro, na Lei n.º 7.492, de 16 de junho de 1985, e na Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 
1992; 
2.9. A não comprovação de qualquer dos requisitos especificados nos subitens anteriores 
impedirá a posse do candidato. 
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3. DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
3.1. As Pessoas com Deficiências (PcD), aqueles que se enquadram nas categorias 
discriminadas no artigo 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal n.º 
5.296/2004, têm assegurado o direito de inscrição no presente concurso público, desde que a 
deficiência seja compatível com as atribuições do cargo em provimento para o qual o candidato 
concorre. 
3.2. Aos candidatos que concorrem na condição de PcD será reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas ofertadas no edital do concurso e o mesmo percentual das vagas efetivas 
que vierem a surgir no prazo de validade do concurso, quando couber. O primeiro candidato que 
concorreu na condição de PcD, classificado no concurso público, será nomeado para ocupar a 
quinta vaga ofertada em cada cargo/lotação, conforme anexo I deste Edital, e as que vierem a ser 
criadas durante o prazo de validade do concurso, para o cargo/lotação efetivo ao qual concorreu, 
enquanto os demais serão nomeados a cada intervalo de 21 (vinte e uma) cargo/lotação providos 
a partir da vigésima primeira vaga (21, 41, 61, 81, ...).  
3.3. As vagas reservadas aos candidatos que concorrem na condição de PcD que não forem 
providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou por não enquadramento como 
deficiente na perícia médica serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados com estrita 
observância da ordem classificatória. 
3.4. As PcD deverão, imprimir, preencher e assinar formulário disponível no site da FADESP 
(http://www.FADESP.org.br), no período de inscrição relacionado no subitem 5.1 deste Edital, 
informando se irá necessitar de tratamento diferenciado e/ou de tempo adicional para 
realização das provas objetivas. Deverão anexar a este formulário o laudo médico, original ou 
cópia autenticada, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID 
(Decreto nº 3.298/99), e, enviá-los pelos correios, através de carta registrada, à Comissão 
Executora do Concurso de Canaã dos Carajás. – FADESP (Documentos PcD - Concurso de 
Canaã dos Carajás), Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-
Pará, CEP 66075-110. Solicitações posteriores, nesse sentido, serão indeferidas. 
3.5. As PcD participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere a conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, a 
data, ao horário e ao local de aplicação das provas, e ao critério de corte exigido para todos os 
demais candidatos. 
3.6. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, sendo a 
primeira, contendo a pontuação de todos os candidatos, inclusive as PcD, e a segunda, somente 
com a pontuação destes últimos. 
3.7. As PcD classificados no Concurso Público serão submetidos, antes da posse, à perícia por 
Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, que terá decisão definitiva 
sobre a sua qualificação como deficiente e sobre o grau de deficiência capacitante para o 
exercício do cargo pretendido. 
3.8. Após perícia, se favorável, será o candidato nomeado, observando-se a ordem de 
classificação da lista de PcD. Em caso de não ratificação declarada pela Junta Médica Oficial da 
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, o candidato será eliminado da lista do resultado final 
de PcD, permanecendo apenas na lista geral de resultado final de todos os candidatos. 
3.9. Na inexistência de candidatos enquadrados nos critérios definidos nos subitens anteriores ou 
no caso de eliminação desses candidatos, as vagas a eles reservadas serão revertidas para os 
demais candidatos, observando-se a ordem de classificação. 
3.10. As PcD que não declararem essa condição, no período das inscrições, não poderão, 
posteriormente, interpor recurso em favor de sua situação. 
3.11. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito 
das vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 
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4. DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES 
4.1. O valor da taxa de inscrição, a ser paga pelo candidato, aos respectivos cargos é: 
- R$ 45,00 para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível fundamental completo e 
fundamental incompleto; 
- R$ 50,00 para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível médio/médio técnico e técnico; 
- R$ 70,00 para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível superior; 
4.2. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, 
salvo em caso de anulação do certame por conveniência da Administração. 
4.3. Ficará isento do pagamento da taxa de inscrição as Pessoas com Deficiência (PcD) que 
comprovar ser portador de deficiência ou necessidade especial, nos termos da Lei Estadual n.º 
6.988, de 2 de julho de 2007, publicada no Diário Oficial do Estado de 4 de julho de 2007. 
4.3.1. A Pessoa com Deficiência (PcD), que desejar solicitar isenção da taxa de inscrição deverá 
realizar inscrição provisória, por meio de preenchimento de sua inscrição em formulário disponível 
no site da FADESP (www.fadesp.org.br), no período de 26/02/2014 a 14/03/2014. Neste período 
Pessoas com Deficiência (PcD), que requerer isenção da taxa de inscrição deverá encaminhar a 
cópia do documento de identidade e da carteirinha ou declaração de cadastramento da instituição 
à qual pertence por ser deficiente físico, por meio de carta registrada ou sedex, à Central de 
Atendimento da FADESP – Concurso da PMCC (Isenção da Taxa de Inscrição), à Rua Augusto 
Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP:66075-110. Solicitações 
de isenções posteriores ao período deste subitem serão indeferidas. 
4.3.2. Será deferido o pedido de isenção de apenas uma taxa de inscrição para cada candidato 
pleiteante, de que trata o tem 4.3 deste edital, desde que seja comprovada deficiência ou 
necessidades especial por meio do encaminhamento da documentação especificada no item 4.3.1 
deste Edital. Se houver mais de uma solicitação será considerada a data da primeira postagem no 
correio, para efeito de inscrição em cargos do concurso. 
4.3.3. As informações prestadas pelo candidato, bem como a autenticidade da documentação 
apresentada, serão de sua inteira responsabilidade, podendo o candidato, a qualquer momento, 
se comprovada alguma ilegalidade, ser eliminado do concurso e responder por crime contra a fé 
pública, sem prejuízo de outras sanções legais. 
4.3.4. Será desconsiderada a inscrição com isenção de taxa de candidato que: 
4.3.4.1. omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
4.3.4.2. fraudar e/ou falsificar documentação; 
4.3.4.3. pleitear a isenção sem apresentar cópia dos documentos solicitados neste Edital. 
4.3.5. Não será recebida qualquer documentação de candidato após o prazo mencionado neste 
Edital. 
4.3.6. Será publicado no site da FADESP (http://www.fadesp.org.br), edital com o resultado das 
solicitações indeferidas. Os candidatos poderão interpor recurso conforme item 11 deste edital. 
4.3.7. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido, se assim desejar, deverá, para 
efetivar a sua inscrição no concurso, imprimir o Boleto Bancário para pagamento, até às 23h59 do 
dia 24 de março de 2014, observado o horário de Brasília. 
4.3.8.. O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecido no subitem anterior estará 
automaticamente excluído do concurso público. 
 
5. DA INSCRIÇÃO  
5.1. Será admitida somente a inscrição online (via Internet) no endereço eletrônico 
http://www.fadesp.org.br, solicitada no período entre 18h do dia 26 de fevereiro de 2014 até às 
23h59 do dia 24 de março de 2014, horário de Brasília-DF. 
5.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo 
cargo/lotação para o qual deseja inscrever-se, observada a oferta de vagas do quadro constante 
do anexo I deste edital. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a 
sua alteração no que se refere à opção de cargo/lotação para o qual se inscreveu. 
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5.3. A FADESP não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados. O candidato deverá antecipar sua inscrição para evitar problema de última hora; 
5.4. O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, 
pagável em qualquer banco, o qual estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.fadesp.org.br e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição 
imediatamente após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição online (via 
Internet). 
5.5. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 
25 de março de 2014. 
5.6. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no 
subitem anterior não serão acatadas. 
5.7. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa 
de inscrição pelo sistema bancário, a FADESP. 
5.8. Após o acatamento da inscrição e sua respectiva confirmação, será disponibilizado ao 
candidato o cartão de inscrição contendo o local da realização da prova objetiva no site da 
FADESP, no endereço eletrônico www.fadesp.org.br, no período de 01 a 07 de abril de 2014. 
Ressalte-se que é de inteira responsabilidade do candidato a emissão do seu cartão de 
inscrição com local de prova no período retrocitado. 
5.9. A apresentação do original do documento de identidade (com fotografia) será obrigatória no 
dia de realização das provas. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado 
de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão 
público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 
habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 
1997). 
5.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
5.11. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros 
concursos. 
5.12. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio 
eletrônico. 
5.13. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a FADESP do direito de excluir do concurso público 
aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta. 
5.14. Não é permitido o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário.   
 
6. DAS PROVAS OBJETIVAS  
6.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data prevista de 13 de 
abril de 2014, nos turnos:  
MANHÃ, das 8 às 12h (horário de Brasília), para todos os cargos de Nível Fundamental 
Completo, Nível Médio e Nível Superior.  
TARDE, das 14h30min às 18h30min (horário de Brasília), para todos os cargos de Nível 
Fundamental Incompleto.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

 

 5

6.2. As provas objetivas do Concurso Público compreenderão avaliação de conhecimentos, 
através da aplicação de prova objetiva de questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e 
classificatório, conforme abaixo: 
 
6.2.1. Cargos de Nível Superior, exceto Procurador Municipal 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO/ 

DISCIPLINAS 

Nº DE 
QUESTÕES 

PESO TOTAL DE PONTOS 

- Português 
- Conhecimentos 

sobre Canaã dos 
Carajás 

- Legislação 
- Conhecimento                      

Específico 

10 
05 
 
 

05 
10 

1,00 
1,00 

 
 

1,00 
2,00 

10 
05 
 
 

05 
20 

TOTAL 30 - 40 
 
6.2.2. Cargos de Nível Superior de Procurador Municipal 
ÁREA DE 
CONHECIMENTO/ 
DISCIPLINAS 

Nº DE 
QUESTÕES 

PESO TOTAL DE PONTOS 

- Português 
- Conhecimentos 

sobre Canaã dos 
Carajás 

- Conhecimento                      
Específico 

05 
05 
 
 

20 

1,00 
1,00 

 
 

1,50 

05 
05 
 
 

30 

TOTAL 30 - 40 
 
6.2.3. Cargo de Nível Médio, Médio Técnico e Técnico 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO/ 

DISCIPLINAS 

Nº DE 
QUESTÕES 

PESO TOTAL DE PONTOS 

- Português 
- Matemática 
- Conhecimentos 

sobre Canaã dos 
Carajás  

- Legislação 
- Conhecimento 

Específico 

05 
05 
05 
 
 

05 
10 

1,00 
1,00 
1,00 

 
 

1,00 
2,00 

05 
05 
05 
 
 

05 
20 

TOTAL 30 - 40 
 
6.2.4. Cargos de Nível Fundamental Completo  

ÁREA DE 
CONHECIMENTO/ 

DISCIPLINAS 

Nº DE 
QUESTÕES 

PESO TOTAL DE PONTOS 

- Português 
- Matemática 

15 
15 

1,00 
1,00 

15 
15 

TOTAL 30 - 30 
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6.2.5. Cargos de Nível Fundamental Incompleto  
ÁREA DE 

CONHECIMENTO/ 
DISCIPLINAS 

Nº DE 
QUESTÕES 

PESO TOTAL DE PONTOS 

- Português 
- Matemática 

10 
10 

1,00 
1,00 

10 
10 

TOTAL 20 - 20 
 
6.3. Os conteúdos programáticos das provas objetivas se encontram no Anexo II deste Edital. 
6.4. O local de realização das provas objetivas constará no cartão de inscrição do candidato. 
6.5. Nos dias das provas o candidato deverá levar caneta esferográfica de material transparente, 
tinta preta ou azul. 
6.6. Cada questão das provas objetivas valerá 1,00 (um) ponto multiplicada pelo peso 
correspondente, conforme tabelas do subitem 6.2 deste Edital, para compor a pontuação total do 
candidato, e, será composta de quatro opções (A, B, C e D) e uma única resposta correta, de 
acordo com o comando da questão. Haverá no cartão resposta, para cada questão, quatro 
campos de marcação: um campo para cada uma das quatro opções A, B, C, e D, sendo que o 
candidato deverá preencher apenas aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo 
com o comando da questão. 
6.7. O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão, um, e somente um, dos 
quatro campos do cartão resposta, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações 
indevidas, no caso, serem considerada como nula a alternativa. 
6.8. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente no cartão resposta. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem 
em desacordo com este edital ou com as instruções contidas no cartão resposta, tais como: dupla 
marcação, marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido 
integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. 
O cartão-resposta só será substituído se for constatada falha de impressão. 
6.9. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar o 
seu cartão resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de 
realização da leitura óptica. 
6.10. No dia de prova os candidatos deverão comparecer ao local definido com uma hora de 
antecedência do horário fixado para o seu início, devendo apresentar o cartão de inscrição, 
juntamente com um original de documento de identidade com fotografia conforme estabelecido no 
subitem 6.11 deste edital. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 
provas após horário fixado para o início desta. 
6.11. A apresentação do original do documento de identidade (com fotografia) será obrigatória no 
dia de realização das provas. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado 
de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão 
público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 
habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 
1997). Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem 
valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
6.12. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do 
documento. 
6.13 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de 
identidade original, na forma definida no subitem 6.11 deste edital, não poderá fazer as provas e 
será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
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6.14. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
noventa dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 
impressão digital e assinatura em formulário próprio. 
6.15. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
6.16. Não será permitida, durante a realização das provas, comunicação entre os candidatos, nem 
utilização de máquinas calculadoras ou similares, de livros, de notas, de impressos ou consulta a 
qualquer material, nem utilização de acessórios de chapelaria. 
6.17. Não será permitida a entrada e/ou permanência no local do exame de candidatos com 
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo databank, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular, tablet e etc.). O 
descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa 
de fraude. 
6.18. Não haverá sob hipótese alguma: 
6.18.1. prova de segunda chamada; 
6.18.2. revisão de provas; 
6.18.3. vista de qualquer uma das provas. 
6.19. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário 
fixado para o seu início. 
6.20. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no 
mínimo, uma hora após o início das provas. 
6.21. A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção das provas e, 
conseqüentemente, a eliminação do candidato no Concurso Público. 
6.22. O candidato que se retirar do estabelecimento onde está realizando a prova objetiva não 
poderá retornar em hipótese alguma. 
6.23. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
6.24. O não comparecimento a prova objetiva implicará na eliminação automática do candidato. 
6.25. A FADESP não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
6.26. A FADESP poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal no dia das 
provas. 
6.27. Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do Concurso Público o 
candidato que: 
a) durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como 
bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina 
de calcular e máquina fotográfica; 
b) no ambiente de provas estiver portando armas; 
c) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
d) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou 
impressos; 
e) for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, 
ter o candidato se utilizado de processo ilícito; 
f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 
com as autoridades presentes ou com os demais candidatos; 
g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 
realização; 
h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, levando a folha de respostas e o boletim de questões; 
j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou na folha de respostas; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
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l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 
terceiros no concurso público; 
m) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou de sua impressão digital, quando solicitado pela 
coordenação local do concurso público. 
6.28. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas acima implicará a eliminação 
do candidato, constituindo tentativa de fraude. 
6.29. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou 
aos critérios de avaliação e de classificação. 
6.30. Não será permitido que as marcações no cartão-resposta sejam feitas por outras pessoas, 
salvo no caso de candidato inscrito como pessoa com deficiência (PcD) segundo o subitem 3.1 
deste Edital, se a deficiência impossibilitar a marcação pelo mesmo. 
6.31. Em caráter excepcional serão realizadas provas em hospitais na cidade de Canaã dos 
Carajás, para o candidato que comprovadamente apresentar atestado fornecido por médico com 
respectivo CRM e CID – Código Internacional de Doenças, impossibilitando o comparecimento no 
local definido no cartão de inscrição, junto a Comissão Executora do Concurso Público, na 
véspera ou até duas horas antes do início das provas. 
6.32. Os três últimos candidatos a concluírem a prova objetiva em cada sala, deverão permanecer 
em sala até que todos concluam a prova na mesma sala. 
6.33. Não serão dadas informações por telefone a respeito de datas, locais e horários de provas. 
O candidato deverá observar rigorosamente os Editais e o seu cartão de inscrição. 
6.34. O candidato deverá devolver no dia das provas, o cartão-resposta e o boletim de questões, 
recebidos. 
6.35. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá, 
além de solicitar atendimento especial para esse fim, levar um acompanhante, que ficará em sala 
reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que 
não levar acompanhante não realizará as provas. A solicitação de condições especiais será 
atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
 
7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
7.1. Todos os candidatos terão seus cartões respostas corrigidos por meio de processamento 
eletrônico. 
7.2. Para não ser eliminado na prova objetiva, o candidato deverá obter um total de pontos igual 
ou superior a 40% (quarenta por cento) do total de pontos da prova objetiva. 
7.3. O candidato que obtiver um total de pontos inferior ao referido no subitem 7.2 será eliminado 
do concurso, bem como os faltosos. 
7.4. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos de cargos/lotação de nível 
superior, não eliminados conforme subitem 7.3 deste Edital, cujo número de vagas ofertados 
neste edital seja menor que 10(dez) vagas, classificados em até 10(dez) vezes o número de 
vagas previstas neste Edital para cada cargo/lotação, observada a reserva de vagas para 
candidatos portadores de deficiência e todos os empatados na última colocação desta 
convocação. 
7.5. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos de cargos/lotação de nível 
superior, não eliminados conforme subitem 7.3 deste Edital, cujo número de vagas ofertados 
neste edital seja maior ou igual a 10(dez) vagas, classificados em até 5(cinco) vezes o número de 
vagas previstas neste Edital para cada cargo/lotação, observada a reserva de vagas para 
candidatos portadores de deficiência e todos os empatados na última colocação desta 
convocação. 
7.6. Os candidatos não convocados para a avaliação de títulos na forma do subitem 7.4 ou 7.5 
deste edital, serão automaticamente eliminados e não terão qualquer classificação no concurso. 
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8. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
8.1. Os candidatos de cargos/lotação de nível superior, considerados aptos à avaliação de títulos 
conforme subitem 7.4. ou 7.5 deste Edital, serão convocados em edital específico para esse fim, 
publicado o aviso no Diário Oficial do Estado do Pará e relacionados no site da FADESP 
(http://www.fadesp.org.br). Deverão, então, imprimir, preencher e assinar o formulário disponível 
no site da FADESP (http://www.fadesp.org.br), e, enviá-lo por carta registrada juntamente com os 
documentos comprobatórios na forma do subitem 8.8 deste Edital, à Comissão Executora do 
Concurso da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás – FADESP (Documentos Prova Títulos - 
Canaã dos Carajás), Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-
Pará, CEP 66075-110, no prazo, data de postagem no correio, estabelecidos no Edital de 
convocação para a prova de títulos.  
8.1.1. O candidato não poderá, em hipótese alguma, enviar mais de uma correspondência com os 
documentos comprobatórios dos títulos. Caso isso ocorra, serão considerados, na avaliação dos 
títulos, somente os documentos enviados na primeira correspondência, levando-se em conta a 
data da postagem no correio. Os documentos enviados posteriormente não serão pontuados. 
8.2. A avaliação de títulos valerá 10,00(dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos 
apresentados seja superior a esse valor. 
8.3. Somente serão aceitos os títulos com data de conclusão até a data da publicação do aviso do 
Edital específico previsto no subitem 8.1 no Diário Oficial do Estado do Pará. Documentos com 
data de conclusão posterior a esta data não serão pontuados. 
8.4. Para efeito de pontuação, somente serão aceitos os documentos que comprovem os títulos 
abaixo relacionados, observados os critérios constantes no subitem 8.8 e os limites de pontos 
discriminados no quadro a seguir.  
 
 
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 

ALÍNEA TÍTULO 
VALOR DE 

CADA 
TÍTULO 

VALOR 
MÁXIMO 

DOS 
TÍTULOS 

A Doutorado na área em que concorre 2,00 2,00 

B Mestrado na área em que concorre 1,50 1,50 

C Especialização na área em que concorre 1,00 1,00 

D 
Exercício de atividade profissional na administração pública 

ou na iniciativa privada na área a que concorre 

 
0,50 por ano 

 
5,00 

E 
Aprovação em concurso público na área a que concorre 

 
0,50 0,50 

 
8.5. Receberá nota zero o candidato que não enviar os títulos na forma, no prazo estipulados no 
edital de convocação para a avaliação de títulos.  
8.6. Não serão aceitos títulos encaminhados por fax e/ou por correio eletrônico.  
8.7. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em 
cartório. 
8.8. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS 
8.8.1. Curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado, na área a que concorre, 
será aceito cópia autenticada em cartório, conforme abaixo: 
a) diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC; ou, 
b) certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, expedido por 
instituição reconhecida pelo MEC, obrigatoriamente acompanhado do histórico escolar, no 
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qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado, com as respectivas 
menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da dissertação; 
c) para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma, 
desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil, reconhecida pelo MEC. 
8.8.2. Curso de Especialização na área a que concorre, será aceito cópia autenticada em 
cartório, conforme abaixo: 
a) Diploma de conclusão de curso em que conste a informação de que o curso foi realizado de 
acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE) e carga horária; ou, 
b) Certificado ou declaração de conclusão de curso, com a carga horária, obrigatoriamente 
acompanhada do histórico escolar, no qual conste a informação de que o curso foi realizado de 
acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE). 
c) Caso o diploma, certificado ou declaração de conclusão de curso não se explicite que o curso 
atende às normas do CNE, essa observação deverá vir em declaração fornecida pela instituição, 
anexada à documentação. 
8.8.3. Na Atividade Profissional na área a que concorre, para concessão da pontuação relativa 
aos documentos relacionados nas alíneas abaixo, somente será considerada experiência 
profissional após a conclusão do curso de graduação do cargo a que concorre, comprovado 
obrigatoriamente através de cópia autenticada em cartório do diploma, pré-requisito para o 
cargo, ou de uma declaração original ou cópia autenticada em cartório devidamente 
acompanhada do histórico escolar, com assinatura reconhecida em cartório da pessoa que 
assina esta declaração.  
a) No caso de atividade na iniciativa privada apresentar cópia autenticada em cartório das 
páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a identificação do candidato e 
do contrato de trabalho, acrescida de declaração do empregador com assinatura reconhecida em 
cartório da pessoa que a assina, na qual conste o período (início e fim se for o caso), a espécie do 
serviço realizado e as atividades desenvolvidas.  
b) No caso de atividade realizada na administração pública (Servidor Público) apresentar 
declaração/certidão de tempo de serviço do Órgão a que pertence ou pertenceu, original ou cópia 
autenticada em cartório, em que conste o período (início e fim se for o caso), a espécie do serviço 
realizado e as atividades desenvolvidas. Na declaração/certidão deverá constar o reconhecimento 
em cartório da assinatura da pessoa que assina o documento.  
c) No caso de atividade de serviço prestado como autônomo apresentar cópia autenticada em 
cartório de contrato de prestação de serviços, com assinatura reconhecida em cartório da pessoa 
que assina este documento, acrescido de declaração do contratante com assinatura reconhecida 
em cartório da pessoa que assina este documento, na qual conste o período (início e fim se for o 
caso), a espécie do serviço realizado e as atividades realizadas, ou, apresentação de cópias 
autenticadas em cartório de todos os recibos de pagamento autônomo (RPA) relativos ao período 
trabalhado.  
d) No caso de sócio de firma e/ou pessoa jurídica, deverá o candidato apresentar cópia 
autenticada em cartório do contrato social da mesma, registrado na junta comercial respectiva, ou 
quando for o caso no respectivo conselho de classe, que comprove claramente sua participação 
na mesma. Inclusive nos documentos apresentados deve ficar claro em que data foi efetivada a 
sua inclusão na respectiva firma e/ou pessoa jurídica.   
8.8.4. Para efeito de pontuação dos documentos citados no subitem 8.8.3 deste Edital, não será 
considerada fração de ano, nem sobreposição de tempo de serviço, na soma geral de contagem 
de tempo. Serão pontuados somente períodos que comprovem um tempo contínuo igual a um 
número inteiro de anos de atividades, sendo as frações de anos de cada documento 
desconsiderados para efeito de contagem de tempo de atividade profissional. 
8.8.5. Para efeito de pontuação dos documentos citados no subitem 8.8.3 deste Edital, estágio, 
monitoria, cargos honoríficos, bolsa de estudo, ou casos julgados similares pela comissão 
avaliadora, não serão considerados experiência profissional.  
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8.8.6. A Aprovação em Concurso Público na área a que concorre deverá ser comprovada, 
conforme a seguir:  
a) Original ou cópia autenticada em cartório de Certidão expedida pelo órgão de pessoal da 
Instituição pública a que o candidato prestou concurso, com assinatura reconhecida em cartório 
da pessoa que assina, constando o cargo, nível de escolaridade, aprovação e/ ou classificação do 
resultado final/homologação; ou 
b) Original ou cópia autenticada em cartório de Certificado do órgão contratado para executar o 
concurso, com assinatura reconhecida em cartório da pessoa que assina, constando o cargo, 
nível de escolaridade, aprovação e/ou classificação do resultado final/homologação; ou, 
c) Cópia autenticada em cartório da publicação impressa de Diário Oficial ou impresso divulgado 
na Internet de Diário Oficial apenas identificado o endereço eletrônico correspondente para 
confirmação da autenticidade do documento pela banca avaliadora da FADESP, constando o 
cargo, nível de escolaridade, aprovação e/ou classificação do resultado final/homologação, com 
identificação clara do candidato; 
d) Não será considerada como concurso público a seleção constituída apenas de prova de títulos 
e/ou de análise de currículos e/ou de provas práticas e/ou testes psicotécnicos e/ou entrevistas 
e/ou seleção simples que não atenda integralmente a legislação de concurso público para o 
provimento de cargos no serviço público. 
8.7. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para 
a língua portuguesa por tradutor juramentado. 
8.8. Cada título será considerado uma única vez. 
8.9. Serão desconsiderados os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do quadro 
de atribuição de pontos para a avaliação de títulos, bem como os que excederem o limite de 
pontos estipulados no subitem 8.2 deste Edital. 
8.10. A veracidade dos documentos apresentados é de inteira responsabilidade dos candidatos. 
Qualquer apuração que leve à comprovação de que não são verdadeiros acarretará a eliminação 
do candidato do certame e o encaminhamento dos documentos às autoridades competentes para 
abertura de processo judicial. 
8.11. Será publicado o aviso de Edital no Diário Oficial do Estado do Pará, e, relacionado os 
candidatos no site da FADESP (http://www.fadesp.org.br), do resultado da prova de títulos. Os 
candidatos só poderão interpor recurso nos prazos previstos no item 11 deste Edital. 
 
9. DA NOTA FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 
9.1. A nota final no concurso será à soma das notas obtidas nas provas objetivas. Para os 
cargos/lotação de nível superior, será, também, somada a pontuação obtida na avaliação de 
títulos para totalizar a nota final. 
9.2. Os candidatos não eliminados conforme subitens 7.3 e 7.6 deste Edital, serão ordenados por 
cargo/lotação de acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso, observados 
os critérios de desempate do item 10. 
 
10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
10.1. Em caso de empate, na nota final, terá preferência o candidato, conforme ordem das alíneas 
a seguir: 
a) for mais idoso, desde que tenha idade superior a sessenta anos, conforme artigo 27, parágrafo 
único, do 
Estatuto do Idoso; 
b) Maior número de pontos obtidos na prova de títulos, quando for o caso; 
c) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de conhecimentos específicos, 
quando for o caso; 
d) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de língua portuguesa; 
e) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de matemática, quando for o caso; 
f) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de legislação, quando for o caso 
g) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de conhecimentos gerais sobre 
Canaã dos Carajás, quando for o caso; 
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h) For mais idoso, considerando o dia, mês e ano de nascimento. 
 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito oficial preliminar das provas objetivas, 
resultado das provas objetivas, resultado da Prova de Títulos e do resultado final do Concurso 
Público. 
11.2. A solicitação dos recursos citados no subitem anterior deverá ser interposto em até 02 (dois) 
dias úteis a contar da divulgação do resultado. 
11.3. Admitir-se-á um único recurso para cada questão das provas objetivas, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor. 
11.4. O (s) ponto (s) relativo (s) à (s) questão (ões) eventualmente anulada (s) das provas 
objetivas será(ão) atribuído (s) a todos os candidatos presentes. 
11.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo citado no subitem 11.2, 
com indicação do nome do candidato. 
11.6. Os recursos deverão ser interpostos de forma online (via Internet) na página específica 
deste concurso no endereço eletrônico da FADESP (www.fadesp.org.br), conforme instruções 
disponíveis nesta página de recurso, dentro do prazo estabelecido no subitem 11.2 deste Edital, 
até às 17h(horário de Brasília) do último dia deste prazo. 
11.7. O recurso interposto não terá efeito suspensivo e aquele que for interposto fora do 
respectivo prazo não será aceito. 
11.8. A FADESP é a instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual 
não caberão recursos adicionais. 
11.9. A decisão do recurso será dada a conhecer, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar a 
partir do último dia do prazo de recebimento. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Concurso Público contidas 
nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. 
12.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 
avisos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público no Diário Oficial do Estado do 
Pará, bem como divulgados na Internet no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br. 
12.3. O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso Público na Central de 
Atendimento da FADESP, por meio do telefone (91) 4005-7446/7433. 
12.4. O prazo de validade do Concurso Público é de dois anos, contados a partir da data de 
publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual 
período. 
12.5. O resultado final do Concurso Público será homologado pela Prefeita Municipal de Canaã 
dos Carajás, e publicado aviso no Diário Oficial do Estado do Pará, bem como divulgado no 
endereço eletrônico da Fadesp (http://www.fadesp.org.br) e no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Canaã dos Carajás . 
12.6. A FADESP e a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás não arcarão com quaisquer 
despesas de deslocamento de candidatos para a realização das provas. 
12.7. A FADESP e a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás não aprovam, não fornecerão e 
nem recomendarão nenhuma apostila sobre o concurso, não se responsabilizando pelo conteúdo 
de qualquer delas.  
12.8. Os casos omissos serão resolvidos pela FADESP em conjunto com a Prefeitura Municipal 
de Canaã dos Carajás. 
12.9. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro 
edital. 

Canaã dos Carajás (PA), 25 de fevereiro de 2014 
 
 

Jeová Andrade 
Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás 
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ANEXO I - TABELA DE CARGOS 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

 
Total de vagas 

(Área de atuação 
- zona urbana e 

zona rural) 

Vencimento 
Base 

 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de Serviços 
Gerais 
 

Ensino Fundamental 
Incompleto: equivalente a 4ª 
série do Ensino Fundamental 

230 R$ 789,70 
40 horas 
(semanal) 

Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral nas edificações da 
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás e em outros relacionados 
a manter as condições de higiene e conservação das mesmas; 
atender o público em geral; efetuar serviços de jardinagem para fins 
de embelezamento; preparar refeições e servi-las, cuidando a 
limpeza do local do trabalho e dos utensílios utilizados, garantindo um 
bom padrão de higiene no desempenho de suas tarefas; executar 
outras atividades correlatas à função. 

Agente de Serviços de 
Artífice de Manutenção 
 

Ensino Fundamental 
Incompleto: equivalente a 4ª 
série do Ensino Fundamental 

3 R$ 789,70 
40 horas 
(semanal) 

Executar tarefas necessárias às atividades de reformas, manutenção 
e conservação de prédios de instalações, de máquinas, de motores, 
de aparelhos e de equipamentos, bem como em serviços gráficos; 
promover a limpeza geral de telhados, substituição e fixação de 
telhas; fazer reparos em pontos de umidade em lajes; efetuar 
consertos em alvenarias danificadas; fazer vergas ou vigas e 
executar sistemas de amarração nas alvenarias; fazer reparos e 
paredes de argamassa; colocar peças de lambril; efetuar a pintura 
geral em paredes e forros; executar pequenos serviços de alvenaria e 
rebocos; colocar azulejos e ladrilhos, instalar, inspecionar e reparar 
instalações elétricas; efetuar reapertos, limpeza e medição dos 
barramentos e verificação dos disjuntores; manter o quadro geral e 
circuitos de uma instalação elétrica predial; efetuar manutenção dos 
sistemas de gerador, luz e emergência e pára-raios; operar com 
equipamentos de som, tendo de planejar, instalar e retirar alto-
falantes e microfones; efetuar a manutenção em aparelhos de ar-
condicionado individuais; executar as manobras da rotina diária dos 
programas de manutenção; fazer a montagem e desmontagem de 
painéis, divisórias; preparar e assentar assoalhos e madeiramento 
para tetos; preparar e montar portas e janelas; colocar vidros; fazer 
reparos em diferentes objetos de madeira; efetuar o reaperto de 
sistemas de fixação em esquadrias, dobradiças e fechaduras; 
substituir jogos de ferragem ; substituir molas e portas; construir e 
montar andaimes; operar com máquinas de carpintaria e manejar 
instrumentos e equipamentos de marcenaria; restaurar móveis e 
objetos de madeira e assemelhados, de acordo com as instruções; 
fazer revestimentos de madeira de lei ou folhados; fazer instalações 
de encanamentos em geral, de aparelhos sanitários, de caixas de 
descargas; testar e consertar a rede hidráulica, incluindo 
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canalizações, válvulas e registros, limpar e desobstruir ralos, 
tubulações, caixas de inspeção etc.; reparar vazamentos das 
tubulações da casa de bombas; substituir e eliminar vazamentos de 
aparelhos sanitários, trabalhar em tubulações de PVC cobre e 
galvanizados; executar trabalhos simples de verificação e reparo de 
peças metálicas; cortar, perfurar, esmerilhar peças de metal em geral; 
desmontar, montar e lubrificar ferramentas; executar consertos em 
fechaduras, chaves, grades, portões, esquadrias, persianas, móveis 
metálicos e armações  de ferro em geral; substituir peças metálicas; 
executar tarefas de cortador, tendo de manejar equipamentos de 
corte, manuais ou eletromecânicos, para o reparo ou acabamento de 
papéis, livros e outros impressos no tamanho desejado; organizar 
pedidos de material; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 
responsabilizar-se pelo material utilizado e pela conservação, limpeza 
e funcionamento da maquinaria e do equipamento de trabalho, 
efetuando substituição de peças e pequenos reparos; executar outras 
atividades correlatas à função. 

Agente de Serviços de 
Segurança Patrimonial 

Ensino Fundamental 
Incompleto: equivalente a 4ª 
série do Ensino Fundamental 

98 R$ 789,70 
40 horas 
(semanal) 

Promover a inspeção das dependências do prédio ou área que 
estiver protegendo, verificando as condições de equipamentos e 
bens; manter vigilância sobre acessos e estacionamentos dos prédios 
ocupados por órgãos ou entidades públicas; controlar entrada e saída 
de pessoas, veículos e bens do prédio onde estiver prestando seus 
serviços; investigar as anormalidades observadas no seu período de 
trabalho e solicitar ou tomar as devidas providências; providenciar, 
imediatamente, em caso de sinistros, desvios, roubos ou invasões e, 
no sentido de evitar maiores consequências, a comunicação com 
órgãos ou autoridades competentes; observar as ordens e as normas 
de serviço definidas por seu superior imediato: comunicar, 
imediatamente, ao seu superior imediato a ocorrência ou fato que lhe 
cause estranheza; atuar em postos de serviço instalados nas 
entradas, portarias e vias de acesso, com a missão de garantir a 
propriedade, instalações, pessoas, dependências e o que for incluído 
nos planos de segurança ou instruções reguladoras sobre a 
execução do serviço; observar o que ocorre e existe em seu período 
de vigilância, interna e externa, em especial portas, cadeados, 
escadas, pessoas estranhas ao serviço ou mesmo funcionário fora de 
seu horário de trabalho; verificar, previamente, a possibilidade de 
fornecer informações solicitadas pelo seu superior imediato, 
principalmente as relativas aos serviços, a documentos e às pessoas 
da unidade que estiver sob sua vigilância; executar outras tarefas 
correlatas ou decorrentes.   
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Agente de Serviços 
Funerários 

Ensino Fundamental 
Incompleto: equivalente a 4ª 
série do Ensino Fundamental 

02 R$ 789,70 
40 horas 
(semanal) 

executar tarefas necessárias às atividades de sepultamento, 
exumação e localização de sepulturas; preparar sepulturas, abrindo 
covas e moldando lajes para tampá-las bem como auxiliar na 
confecção de cameiros e gavetas, entre outras; abrir sepulturas com 
instrumentos e técnicas adequados a fim de evitar danos aos 
mesmos; sepultar e exumar cadáveres, auxiliar no transporte de 
caixões, desenterrar restos humanos e guardar ossadas, sob 
supervisão e autorização de autoridade competente; abrir e fechar os 
portões do cemitério, bem como controlar o horário de visitas; limpar, 
capinar e pintar o cemitério; participar dos trabalhos de caiação de 
muros, paredes e similares, executar outras tarefas correlatas ou 
decorrentes. 

Agente de Serviços 
Urbanos 

Ensino Fundamental 
Incompleto: equivalente a 4ª 
série do Ensino Fundamental 

30 R$ 789,70 
40 horas 
(semanal) 

Varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando 
vassouras, ancinhos, e outros instrumentos similares para manter os 
referidos locais em condições de higiene e trânsito; recolher o lixo, 
acondicionando em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos e tração 
manual e outros depósitos adequados; recolher o lixo, 
acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as 
determinações definidas; percorrer os logradouros, seguindo roteiros 
preestabelecidos para coletar o lixo; raspar meios-fios; fazer abertura 
e limpeza de valas, galerias, esgotos, caixas de areia, poços e 
tanques; fazer a manutenção de estradas vicinais, utilizando foices e 
enxadas; apreender os semoventes que estiverem soltos nas ruas e 
removê-los para o espaço destinado a este fim; auxiliar nos serviços 
de jardinagem; auxiliar na execução, sob supervisão imediata, de 
medição direta para serviços de topografia; auxiliar o operador de 
máquinas leves ou pesadas na condução e manobra da máquina, 
fazendo-lhe sinais e outras indicações pertinentes bem como remover 
obstáculos físicos existentes ao longo dos trabalhos de escavação, 
terraplanagem, nivelamento de solo e pavimentação, utilizando pás, 
picaretas e outras ferramentas manuais, a fim de desobstruir a área e 
possibilitar a execução do serviço; espalhar, com o auxilio de 
ferramentas manuais, cascalho, areia e outros materiais para 
conservar ou consertar o pavimento de ruas e rodovias; zelar pela 
conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos 
de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; auxiliar na 
execução de serviços de pavimentação; executar outras tarefas 
correlatas ou decorrentes. 
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CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

Total de vagas 
(Área de atuação 
- zona urbana e 

zona rural) 

 
Vencimento 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades Cargo/Lotação 

Agente de Serviços 
Condutor de Veículos 
Leves 

Ensino Fundamental Completo: 
equivalente a 8ª série do Ensino 
Fundamental; Carteira de 
Habilitação de Veículos 
Categoria "B" e comprovação de 
experiência mínima de 500 
horas em condução de veículos 

17 
 

R$ 900,00 
40 horas 
(semanal) 

Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de 
passageiros e cargas, praticando direção defensiva; Conduzir com 
atenção e urbanidade; apresentar-se corretamente trajado e 
identificado; colaborar com a fiscalização dos órgãos incumbidos de 
fiscalizar o transporte; prestar informações necessárias aos usuários; 
dirigir o veiculo de modo a não prejudicar a segurança e o conforto 
dos usuários; manter velocidade compatível com o estado das vias, 
respeitando os limites legais; evitar freadas bruscas e outras 
situações propícias a acidentes; não movimentar o veículo sem que 
estejam fechadas as portas e saídas de emergência; não fumar 
quando na direção; não ingerir bebidas alcoólicas em serviço, nos 
intervalos da jornada ou antes de assumir a direção;  recolher o 
veiculo à garagem, quanto ocorrerem indícios de defeito mecânico 
que possa pôr em risco a segurança dos usuários; diligenciar a 
obtenção de transporte para os usuários, em caso de avaria e 
interrupção da viagem; prestar socorro aos usuários feridos em caso 
de acidentes; respeitar os horários programados; dirigir com cautela, 
em especial à noite e em dias de chuva ou de pouca visibilidade; 
atender os sinais de parada aos pontos estabelecidos; não abastecer 
o veículo, quando com passageiros; recusar o transporte de animais; 
, plantas de médio  e grande portes, material inflamável ou corrosivo 
e outros materiais que possam comprometer a segurança e o 
conforto dos usuários; providenciar a imediata limpeza do veículo, 
quando necessário; respeitar as normas disciplinares da empresa e 
determinações de fiscalização; dirigir e conservar automóveis e 
ônbus urbano além de outros veículos destinados ao transporte de 
passageiros e cargas; recolher os veículos à garagem ou local 
destinado quando concluída a jornada, comunicando qualquer defeito 
detectado; manter os veículos em perfeitas condições de uso; fazer 
reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for 
entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência 
ou de carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de 
combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema 
elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de 
direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau 
de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração dos 
pneus; auxiliar Portadores de Necessidades Especiais (PNEs), idosos 
e pessoas doentes no embarque e desembarque do veículo; 
acomodar cadeiras de rodas, muletas e outros instrumentos de apoio 
à locomoção; proceder ao mapeamento de viagens, identificando o 
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usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída 
e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; 
tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e do veículo; executar outras 
tarefas correlatas ou decorrentes.   

Agente de Serviços de 
Monitoria Social 

Ensino Fundamental Completo: 
equivalente a 8ª série do Ensino 
Fundamental; Curso Básico de 
Informática. 

5 R$ 900,00 
40 horas 
(semanal) 

Executar atividades internas e externas à instituição, diurnas e 
noturnas; abordar usuários potenciais na rua e convidá-los para 
acolhida na instituição assistencial; acompanhar os usuários no 
encaminhamento aos recursos da rede de atendimento, sempre que 
necessário; recepcionar, acolher e orientar os usuários quanto ao 
funcionamento das instituições de assistência social do Município; 
verificar, identificar e guardar os pertences dos usuários; 
acompanhar, observar e ajudar, quando necessário, os usuários nas 
tarefas nas dependências das instituições de assistência (dormitório, 
refeitório, banheiro – dar banho se preciso); organizar filas e distribuir 
fichas para fornecimento do material e alimentos aos usuários; 
organizar material a ser utilizado diariamente; inspecionar quartos, 
banheiros e outras dependências utilizadas pelos usuários; registrar 
diariamente o trabalho executado e ocorrências internas durante o 
plantão; mediar situações de conflito internas, em conjunto com a 
equipe; participar da organização de cadastros e solicitações de 
materiais; assistir a desabrigados, orientando-os quanto à higiene, 
lazer, vestuário, alimentação e repouso; realizar trabalhos de ordem 
administrativa; participar administrativamente de reuniões sócio-
educativas; auxiliar na realização de eventos municipais no âmbito 
social; preencher formulários pertinentes às atribuições; auxiliar no 
transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais; 
executar atividades de apoio como preparo da cama, recebimento, 
conferência e arranjo da roupa vinda da lavanderia; executar serviços 
de limpeza e conservação em abrigos de crianças e adolescentes, 
idosos e PNE; atender crianças de 0 a 12 anos nos programas de 
acolhimento; participar de oficinas sócio-educativas com crianças em 
situação de rua e encaminhá-las para os programas sociais; atuar 
com desabrigados em atividades de lazer e recreação, como 
brincadeiras, jogos e passeios; trabalhar em oficinas de informática, 
música, artesanato, reciclagem de papel, crochê, tricô, bordado, 
pinturas, culinária, costura, manicura, pedicura, cabeleireiro; executar 
outras correlatas ou decorrentes.   

Agente de Serviços de 
Culinária 

Ensino Fundamental Completo: 
equivalente a 8ª série do Ensino 
Fundamental; comprovação de 
experiência mínima de 300 
horas. 

30 R$ 900,00 
40 horas 
(semanal) 

Preparar e encaminhar solicitações de gêneros para preparação de 
refeições; informar sobre falta e sobra de gêneros; receber e 
inspecionar os gêneros entregues na cozinha, providenciando sua 
guarda e conservação; responder pelas refeições despachadas para 
o serviço diário da cozinha, esmerando-se para que o seu preparo 
seja feito o mais higiênico e escrupulosamente possível; zelar pela 
conservação, limpeza e asseio de todas as dependências da cozinha, 
bem como dos utensílios; usar a indumentária apropriada aos 
serviços culinários, mantendo-a sempre limpa e asseada; executar as 



 

18 

 

operações de limpeza da cozinha e demais utensílios; supervisionar e 
auxiliar a distribuição das refeições; fiscalizar o pessoal da cozinha e 
orientar o cumprimento das etapas do serviço no horário previsto; 
solicitar providências para o preparo ou substituição dos 
equipamentos e utensílios; executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes.  

Agente de Serviços de 
Alvenaria 

Ensino Fundamental Completo: 
equivalente a 8ª série do Ensino 
Fundamental; Curso Básico de 
alvenaria ou comprovação de 
experiência mínima de 500 
horas em serviços de alvenaria. 

4 R$ 1.435,56 
40 horas 
(semanal) 

Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir e 
reparar alicerces, paredes, muros, pisos e similares; preparar ou 
orientar a preparação de argamassa; fazer reboco; preparar e aplicar 
caiações; fazer blocos de cimento; construir formas e armações de 
para concreto; colocar telhas, azulejos e ladrilhos; armar andaimes; 
assentar e recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros, 
trabalhar com qualquer tipo de massa à base de cal, cimento e outros 
materiais de construção; responsabilizar-se pelo material utilizado; 
calcular orçamentos e organizar pedidos de material; zelar pelo bom 
uso das ferramentas, pela qualidade dos materiais e pela segurança 
no trabalho; executar outras atividades correlatas ou decorrentes.  

Agente de Serviços 
Condutor de Veículos 
Pesados 

Ensino Fundamental Completo: 
equivalente a 8ª série do ensino 
fundamental; Carteira de 
Habilitação de Condutor de 
Veículos Categoria “D” e 
experiência mínima de 500 
horas em serviços de condução 
de veículos. 

8 R$ 1.435,56 
40 horas 
(semanal) 

Conduzir veículos automotores pesados, destinados ao transporte de 
passageiros e cargas, praticando direção defensiva; recolher os 
veículos à garagem ou local destinado quando concluída a jornada, 
comunicando qualquer defeito detectado; manter os veículos em 
perfeitas condições de uso; fazer reparos de emergência; zelar pela 
conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do 
transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for 
confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; 
verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, 
sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a 
lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de 
água da bateria, bem como a calibração dos pneus; auxiliar 
Portadores de Necessidades Especiais (PNEs), idosos e pessoas 
doentes no embarque e desembarque do veículo; acomodar cadeiras 
de rodas, muletas e outros instrumentos de apoio à locomoção; 
proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de 
carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; 
auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os 
passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e do veículo; executar outras 
tarefas correlatas ou decorrentes.   

Agente de Serviços 
Elétricos 

Ensino Fundamental Completo: 
equivalente a 8ª série do Ensino 
Fundamental; Curso Básico de 
elétrica ou comprovação de 
experiência mínima de 500 
horas em serviços de elétricos. 

1 R$ 1.435,56 
40 horas 
(semanal) 

Executar manutenção de redes, regulagem, reforma, substituição, 
instalações, sistemas e componentes elétricos de máquinas e 
equipamentos, visando a seu perfeito funcionamento; colocar e fixar 
quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas e interruptores, 
utilizando ferramentas manuais comuns e especiais e materiais e 
elementos de fixação, para estruturar a parte geral da instalação 
elétrica; executar o corte, dobradura e instalação de condutos e 
enfiação ou instalar diretamente os cabos elétricos, utilizando 
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equipamentos de cortar e dobrar tubos, puxadores de aço, grampos e 
dispositivos de fixação, para dar prosseguimento a montagem; ligar 
fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, 
conectores e material isolante, para completar a tarefa de instalação; 
testar a instalação, fazendo-a funcionar em situações reais repetidas 
vezes, para comprovar a exatidão do trabalho executado; testar 
circuitos da instalação, utilizando aparelhos de comparação e 
verificação, elétricos e eletrônicos, para detectar partes ou peças 
defeituosas; substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, 
utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, materiais 
isolantes e soldas, para devolver à instalação elétrica condições 
normais de funcionamento; zelar pelas normas de segurança e 
qualidade do material utilizado; executar outras atividades correlatas 
ou decorrentes.   

 
 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

Total de vagas 
(Área de 

atuação - zona 
urbana e zona 

rural) 

 
Venciment

o Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de Serviços de 
Informática 

Ensino Médio Completo. 
Informática básica, com operação 
de computador e aplicativos de 
edição de texto, planilha 
eletrônica e banco de dados. 

3 R$ 977,04 
40 horas 
(semanal) 

Efetuar vistorias de sistemas em funcionamento, prevenir com revisões 
periódicas nas máquinas; alertar os usuários quanto à implantação 
sistemas;acompanhar a elaboração e os testes dos programas 
necessários à implantação de sistemas; manter-se quanto as 
tecnologias; verificar e orientar  a viabilidade econômica  e 
exequibilidade da automação; prestar suporte técnico às áreas 
usuárias, avaliando o apoio operacional para maior racionalização e 
economia na operação; participar da manutenção dos sistemas 
básicos; participar na elaboração e atualização do plano de informática; 
planejar, configurar  o desempenho dos produtos e serviços de rede, 
dos sistemas operacionais e respectivas ferramentas e dos recursos de 
hardware, propondo e implementando soluções; dimensionar 
necessidades de recursos de hardware e software básicos, 
assessorando as unidades da Prefeitura na definição de metas e 
planos de  instalação; participar das atividades administrativas, de 
controle e de apoio referentes a sua área de atuação; participar das 
atividades de treinamentos e aperfeiçoamento de  pessoal auxiliar, a 
fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo das atividades de 
automação;operar microcomputador, utilizando programas básicos e 
aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações executar; 
atender sempre que solicitado para dar suporte em 
equipamentos;executar outras atividades correlatas decorrentes. 
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Agente de Serviços 
Administrativos 

Ensino Médio Completo. Curso de 
Informática Básica 

166 R$ 977,04 
40 horas 
(semanal) 

Executar trabalhos relacionados com a organização e atualização dos 
arquivos e fichários; redigir instruções, ordens de serviço, minutas de 
cartas, ofícios, memorandos e atos administrativos sobre assuntos da 
administração pública; minutar contratos em geral; auxiliar na aquisição 
e suprimento de material permanente e de consumo; fazer anotações 
nas fichas, nos livros e nos exemplares de ocorrências verificadas nos 
registros em geral; colaborar na redação de relatórios anuais ou 
parciais atendendo a exigências ou normas da administração pública; 
expedir atestados, lavrar termos de posse, apostilas, certidões e 
termos de ocorrência em geral; secretariar autoridades de hierarquia 
superior, digitando e redigindo expedientes relacionados às suas 
atividades; providenciar os serviços de reprografia e multiplicação de 
documentos; sugerir métodos e processo de trabalho para 
simplificação, recebimento, classificação registro, guarda, codificação, 
tramitação e conservação de documentos; colaborar nos estudos e 
elaboração de anteprojetos de leis e decretos; participar na elaboração 
de projetos ou planos de organização dos serviços, inclusive para a 
aplicação de processamento eletrônico; estudar e propor normas para 
administração de material; manter atualizado o cadastro de 
contribuintes do município; zelar pelo cumprimento do códigos 
municipais e legislação complementar; operar aparelhos de 
processamento de dados; conferir relatórios de controle da receita; 
executar outras tarefas correlatas ou decorrentes.   

Agente de Serviços de 
Consultório 
Odontológico 

Ensino Médio Completo. Curso de 
Informática Básica. Registro no 
Conselho de Classe. 

9 R$ 977,04 
40 horas 
(semanal) 

Orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher 
e anotar fichas clínicas; manter em ordem arquivo e fichário; revelar e 
montar radiografias intra-orais; preparar o paciente para o atendimento; 
auxiliar no atendimento ao paciente; instrumentar o Odontólogo junto à 
cadeia operatória; promover isolamento do campo operatório; 
manipular materiais de uso odontológico; confeccionar modelos em 
gesso; aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental; 
proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico; 
executar outras atividades correlatas ou decorrentes.  

Agente de Serviços de 
Biblioteca Escolar 

Ensino Médio Completo. Curso de 
Informática Básica 

16 R$ 977,04 
40 horas 
(semanal) 

Atender os leitores, orientando-os no manuseio dos fichários e 
localização de livros e aplicações, para auxiliá-los em suas consultas; 
efetuar o registro dos livros retirados por empréstimos, anotando seus 
títulos, autores, códigos de referência, identidade do usuário, data 
prevista para a entrega e outros dados de importância, para garantir a 
futura devolução dos mesmos e obter dados para levantamento 
estatístico; controlar a entrada de livros devolvidos, registrando a data 
de devolução dos mesmos e/ou calculando a soma a ser cobrada para 
as entregas em atraso, para manter o acervo bibliográfico; enviar 
lembretes referentes a livros cuja data de devolução esteja vencida, 
preenchendo formulários apropriados, remetendo-os a seus usuários; 
repor nas estantes, os livros utilizados pelos usuários, posicionando-os 
nas prateleiras de acordo com o sistema de classificação adotado na 
biblioteca; manter atualizados os fichários catalográficos de biblioteca, 
completando-os e ordenando suas fichas de consulta; preparar e 
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aplicar fichas e etiquetas em geral; orientar e controlar o uso da 
videoteca e da sala de vídeo da escola; orientar o uso da sala de 
informática e colaborar com os alunos no acesso aos programas 
disponíveis na escola; promover a gravação de vídeos educativos; 
organizar com os professores da escola onde estiver lotado programas 
de leitura e atividades de promoção cultural para os alunos dos 
diferentes ciclos; em colaborar em programas e projetos que 
promovam a formação de gosto pela leitura e apoiem o 
desenvolvimento de atividades curriculares; participar de reuniões 
pedagógicas da escola para promover ações integradas com o projeto 
político-pedagógico; participar de grupos de estudo sobre a função e a 
melhoria das bibliotecas escolares; executar outras atividades 
correlatas ou decorrentes.   

Agente de Serviços 
Sociais 

Ensino Médio Completo. Curso de 
Informática Básica 

2 
 
 

R$ 977,04 
40 horas 
(semanal) 

Participar da territorialização e mapeamento da área de atuação, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive 
aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas 
informações; realizar a escuta qualificada das necessidades dos 
usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado 
e viabilizando o estabelecimento do vínculo; promover a mobilização e 
a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; 
identificar parceiros e recursos na comunidade que possam 
potencializar ações intersetoriais; participar das atividades de educação 
permanente; orientar as famílias sobre as atividades de estimulação a 
partir do diagnóstico realizado através de programas assistenciais; 
controlar a qualidade das ações educativas realizadas pelas próprias 
famílias junto às crianças; planejar seu cronograma de visitas às 
famílias; adequar sua vestimenta para efetuar seu trabalho; ter senso 
crítico para examinar suas próprias dificuldades e aceitar as sugestões 
dos demais; perceber, apreciar e respeitar a cultura e os valores da 
família; executar outras tarefas correlatas ou decorrentes.   
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CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

Total de vagas 
(Área de 

atuação - zona 
urbana e zona 

rural) 

 
Vencimento 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de Serviços 
Técnicos em Análises 
Clínicas 

Curso Técnico ou Tecnólogo 
em Análise Clínica; Registro 
no Conselho de Classe se 
houver; 
 

5 R$ 1.106,03 
40 horas 
(semanal) 

Realizar coletas de material para exames laboratoriais diversos, 
observando as requisições médicas e utilização de materiais e 
instrumentais adequados; proceder a execução e análise de 
exames laboratoriais de natureza simples, tais como laminas e 
cortes histológicos, semeadura e isolamento de germes; executar 
analise de exames laboratoriais, tratando as amostras através da 
utilização de aparelhos, reagentes e outros que vem em auxilio da 
obtenção de diagnósticos clínicos; prestar auxilio em analises de 
amostras de escarro, urina, sangue e secreções, entre outras; 
proceder ao registro e arquivar copias e resultados de exames; 
observar técnicas especificas para preparo de material e 
instrumental para esterilização, além da desinfecção de 
ambientes e equipamentos usados em laboratório; controlar a 
entrada, saída e estoque de materiais em seu local de trabalho; 
elaborar, rotineiramente, relatório do trabalho realizado em seu 
setor, registrando dados relativos a quantidade de exames 
realizados, seus resultados, e da qualidade do material recebido; 
usar equipamentos de proteção individual, providenciando a 
substituição sempre que houver algum dano; zelar por sua 
segurança e de terceiros, bem como pela preservação e 
manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de 
trabalho; respeitar o código de ética profissional,participar 
efetivamente da política de saúde do município, através dos 
programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; 
realizar teste e proceder a sua leitura, para subsidio de 
diagnósticos;  executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 

Agente de Serviços 
Técnicos em 
Enfermagem 

Curso Técnico em 
Enfermagem; Registro no 
Conselho de Classe. 

48 R$ 1.106,03 
40 horas 
semanal 

Participar no planejamento, programação, orientação e 
supervisão das atividades de assistência à enfermagem; a 
prestação de cuidados diretos de enfermagem à pacientes em 
estado grave;. Na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral em programas de vigilância 
epidemiológica; na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos 
que possam ser causados à pacientes durante assistência de 
saúde; na execução dos programas e nas atividades de 
assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 
particularmente daqueles prioritários e de alto risco e programas 
de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes 



 

23 

 

e doenças profissionais e do trabalho; integrar a equipe de saúde; 
anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência a 
enfermagem para fins estatísticos; aferir e controlar sinais vitais, 
utilizando materiais e equipamentos adequados; preparar clientes 
para consultas, exames e outros procedimentos, facilitando a sua 
realização; executar curativos, seguindo prescrições medicas e/ou 
de enfermagem; auxiliar no preparo do material e instrumental 
para esterilização e na desinfecção de ambientes e 
equipamentos; administrar medicamentos por via oral e/ou 
parenteral, prestando informações ao clientes sobre possíveis 
reações, além de aplicar vacinas e fazer os devidos registros em 
formulários apropriados; realizar visita domiciliar, elaborando 
relatórios pertinentes; observar os cuidados universais em 
proteção individual; cumprir o código de ética da profissão. Zelar 
pro sua segurança e de terceiros, bem como pela preservação e 
manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de 
trabalho;executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 

Agente de Serviços 
Técnicos em Obras 
Públicas 

Curso Técnico em 
Edificações ou Construção 
Civil; Curso de AutoCAD; 
Registro no Conselho de 
Classe. 

2 R$ 1.106,03 
40 horas 
semanal 

verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanista 
concernente à obras públicas e particulares; verificar imóveis 
recém construídos ou reformados inspecionando o funcionamento 
das instalações sanitárias e o estado de conservação das 
paredes, telhados, portas e janelas a fim de opinar nos processos 
de concessão de “habita-se”; verificar o licenciamento de 
construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem 
providas de competente autorização ou que estejam e desacordo 
com o autorizado; embargar construções clandestinas, irregulares 
e lícitas; verificar o depósito na via pública, de resíduos de 
fábricas e oficinas, restos de material de construção, entulhos 
provenientes de reformas e demolições, resíduos de casas 
comerciais, bem como terra, folhas e galhos dos jardins e quintais 
particulares, objetivando a desobstrução da via pública; verificar a 
licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de 
comercio, pessoas que não possuem a documentação exigida;  
inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o 
cumprimento das normas relativas à localização, à instalação, ao 
horário e à organização; apreender, por infração, veículos, 
mercadorias, animais, animais e objetos expostos, negociados ou 
abandonados em ruase logradouros públicos; verificar as 
violações às normas sobre poluição sonora, uso de buzina, auto 
falantes, casas de discos, clubes, boates, discotecas, bancas de 
música, entre outras; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar 
outras providencias relativas aos transgressores das posturas 
municipais e da legislação urbanística; emitir relatórios periódicos 
sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente 
informada a respeito das irregularidades encontradas; coletar 
dados para atualização do cadastro urbanístico do município; 
instruir o contribuinte, a população geral sobre o cumprimento da 
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legislação de posturas municipais; fazer medição de lotes “ in 
loco”, consultando previamente mapas, processos e pedidos de 
vistorias, constatando as irregularidades, notificando os 
responsáveis, objetivando legalizar as propriedades que estão 
irregulares ou que não tenham alguma ´pendencia de ordem 
jurídica ou legal; responsabilizar-se pela guarda de informações 
sigilosas; solicitar força policial para dar cumprimento às ordens 
superiores, quando necessário; executar outras tarefas correlatas 
ou decorrentes. 

Agente de Serviços 
Técnicos em Desenho 
Computadorizado 

Curso Técnico em Desenho 
Computadorizado. 

2 R$ 1.106,03 
40 horas 
semanal 

Desenvolver desenhos topográficos, arquitetônicos, cartográficos, 
urbanísticos, de engenharia e outros; desenhar em linguagem 
técnica de CAD – Computer Aided Design projetos de arquitetura, 
cálculo estrutural, instalações elétricas e hidráulico-sanitárias, 
utilizando conhecimentos técnicos e normas e interpretando 
esboços, especificações e dados básicos; efetuar cálculos, 
preparar e selecionar material necessário para o bom 
desenvolvimento do trabalho; determinar escalas convenientes, 
reduzindo ou ampliando plantas e outros desenhos originais; 
desenhar organogramas, cronogramas, fluxogramas, gráficos e 
tabelas em geral; realizar trabalhos para confecção de 
transparências para retroprojetor e espelhos de livros, revistas, 
folhetos e volantes; elaborar quadros, tabelas e matrizes, de 
acordo com as necessidades da Administração; fazer gráficos 
estatísticos em geral; executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes.   

Agente de Serviços 
Técnicos em Topografia 

Curso Técnico em 
Topografia; Registro no 
Conselho de Classe,  

2 R$ 1.106,03  

Desenvolver desenhos topográficos, arquitetônicos, cartográficos, 
urbanísticos, de engenharia e outros; desenhar em linguagem 
técnica de CAD – Computer Aided Design projetos de arquitetura, 
cálculo estrutural, instalações elétricas e hidráulico-sanitárias, 
utilizando conhecimentos técnicos e normas e interpretando 
esboços, especificações e dados básicos; efetuar cálculos, 
preparar e selecionar material necessário para o bom 
desenvolvimento do trabalho; determinar escalas convenientes, 
reduzindo ou ampliando plantas e outros desenhos originais; 
desenhar organogramas, cronogramas, fluxogramas, gráficos e 
tabelas em geral; realizar trabalhos para confecção de 
transparências para retroprojetor e espelhos de livros, revistas, 
folhetos e volantes; elaborar quadros, tabelas e matrizes, de 
acordo com as necessidades da Administração; fazer gráficos 
estatísticos em geral; executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes.   

Agente de Serviços 
Técnicos em 
Telecomunicações 

Curso Técnico em 
Telecomunicações. 

1 R$ 1.106,03  

Executar e conduzir a condução técnica de trabalhos 
profissionais, bem como instalar montagens, operar reparos e 
manutenção; prestar assistência técnica e assessoria no estudo 
de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas 
tecnológicas ou nos trabalhos de vistoria, pericia, avaliação, 
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arbitramento econsultoria, exercendo dentre outras a coleta de 
dados de natureza técnica, desenho de detalhes e da 
representação gráfica de cálculos; elaboração de orçamentos de  
materiais e equipamentos, instalações e mão de obra; 
detalhamento de programas de trabalho observando notas 
técnicas e de segurança; aplicação de normas técnicas 
concernentes aos respectivos processos de trabalho; regulagem 
de máquinas, aparelhos e instrumentos  técnicos; executar, 
fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de 
manutenção e reparos de equipamentos, instalações e arquivos 
técnicos específicos , bem como conduzir e treinar as respectivas 
equipes; dar assistência técnica na compra, venda e utilização de 
equipamentos e materiais especializados, assessorando, 
padronizando, mensurando e orçando; responsabilizar-se pela 
elaboração e execução de projetos compatíveis  com a respectiva 
formação  profissional. executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes.   

 
 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

 
Total de vagas 

(Área de 
atuação - zona 
urbana e zona 

rural) 

 
Vencimento 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de Serviços 
Técnicos Ambientais 

Ensino Médio Completo; 
Curso de Informática 
Básica; Curso Técnico de 
Meio Ambiente. Registro 
no Conselho de Classe. 

3 R$ 1.744,72 
40 horas 
semanal 

Exercer a fiscalização geral nas áreas de meio ambiente e no 
pertinente à aplicação e cumprimento das disposições legais 
compreendidas na competência ambiental municipal, intimando, 
autuando, estabelecendo prazos e tomando outras providencias 
relativas aos infratores das posturas, leis e normas municipais e 
da legislação ambiental; realizar sindicâncias especiais para 
instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; 
emitir relatórios periódicos sobre suas atividades; efetuar ações 
especiais de fiscalização na área de flora, combate à exploração 
florestal, queimadas, desmatamentos e outras formas de uso 
irregular nos diversos ecossistemas existente; fiscalizar e 
monitorar as áreas de reserva legal degradadas, para condicionar 
sua recuperação; monitorar e fiscalizar as áreas de conservação 
municipal; planejar e executar ações dirigidas à proteção, à fauna; 
fiscalizar quanto aos aspectos técnicos, a execução de ações de 
controle e transporte da comercialização de espécimes da fauna 
silvestre; realizar ações especiais de fiscalização da área de 
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degradação ambiental e poluição, combate a degradação 
ambiental e a poluição no âmbito da mineração/garimpo, 
monitoramento do comercio de produtos químicos, tais como 
agrotóxicos e preservativos; prestar suporte e apoio técnico 
especializado às atividades do auditor ambiental; executar 
atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e 
informações especializadas voltadas para as atividades 
ambientais; orientar  e controlar processo voltados às áreas de 
conservação, pesquisa proteção  e defesa ambiental; participar da 
elaboração de manuais técnicos, ficha de inspeção e rotinas; 
executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 

Agente de Serviços 
Fazendários 

Ensino Médio Completo.  
Curso de Informática 
Básica. 

2 R$ 1.744,72 
40 horas 
semanal 

Executar atividades relativas ao lançamento e a arrecadação dos 
tributos mobiliários e imobiliários, mantendo atualizados os 
cadastros respectivos; analisar, informar, despachar, emitir 
parecer e executar expedientes referentes a lançamentos, 
cobrança de tributos, certidões e outros documentos fiscais; 
executar atividades técnico-administrativas, apurando, emitindo, 
registrando, informando e lançando dados relativos; elaborar 
relatórios dos procedimentos e rotinas de serviço dentro de sua 
área de atuação; executar tarefas de ordem orçamentária e 
financeira, colaborando com a sistematização de informações 
necessárias ao encerramento do exercício financeiro; colaborar 
na prestação de informações contábeis ao Tribunal de Contas do 
Pará e aos órgãos do Poder Judiciário; prestar informações sobre 
a legislação tributária municipal, orientando os contribuintes sobre 
sua correta aplicação; fiscalizar estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços, fazendo autuações, orientando e 
esclarecendo os contribuintes quanto ao cumprimento das 
obrigações legais referentes ao pagamento de tributos e 
empregando instrumentos a seu alcance para evitar a sonegação; 
cadastrar contribuintes, bem como o lançar, cobrar e controlar o 
recebimento dos tributos; cadastrar os órgãos a serem 
fiscalizados de modo a possuir efetivo controle; emitir notificações 
para os contribuintes que se encontrem irregulares, determinando 
o prazo para regularização, em respeito à legislação tributária 
vigente; aplicar multas e solicitar a instauração de procedimentos, 
face às irregularidades constatadas; reunir, examinar, selecionar 
e preparar elementos necessários à execução da fiscalização 
externa; verificar, em estabelecimentos comerciais e de prestação 
de serviços, a existência e autenticidade de livros e registros 
fiscais instituídos pela legislação específica; verificar os registros 
de pagamentos de tributos nos documentos em poder dos 
contribuintes; manifestar-se, quando solicitado,sobrepedidos de 
isenção e nos recursos contra o lançamento; propor a realização 
de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses 
das finanças municipais; averbar os imóveis transferidos, expedir 
as respectivas certidões e providenciar o lançamento e cobrança 



 

27 

 

das taxas pertinentes; promover o lançamento e cobrança de 
contribuições de melhoria, conforme legislação tributária 
municipal; propor medidas relativas à legislação tributária, 
fiscalização fazendária e administração fiscal, bem como ao 
aprimoramento das práticas do sistema de arrecadação do 
Município; verificar as licenças de ambulantes e coibir o exercício 
irregular desse tipo de comércio por pessoas que não possuam 
os requisitos exigidos pela legislação tributária; promover a 
inscrição na Dívida Ativa dos contribuintes que não saldarem seus 
débitos nos prazos regulamentares, bem como manter 
assentamentos individualizados dos devedores inscritos; 
promover a baixa dos débitos inscritos em Dívida Ativa, logo que 
sejam pagos, e fornecer certidões relativas à situação fiscal dos 
contribuintes; orientar e treinar os servidores que auxiliam na 
execução das atribuições típicas da área; executar outras 
atividades correlatas ou decorrentes.   

Agente de Trânsito, 
Transporte e Rodoviário 

Ensino Médio Completo. 
Curso de Informática 
Básica. Carteira de 
Habilitação Categoria "A" e 
"D". Curso de Formação 
de Agente de Trânsito 
ministrado por empresa 
especializada autorizada 
pelo DETRAN ou 
DENATRAN. 

8 R$ 1.744,72 
40 horas 
semanal 

Fiscalizar, orientar e propor medidas de segurança pertinentes à 
circulação de pedestres e veículos e à sinalização e ao trânsito 
nas vias municipais; orientar ciclistas e condutores de animais em 
circulação pelas vias urbanas; fiscalizar a sinalização de trânsito 
por ciclistas, pedestres, condutores de animais e veículos 
automotores; auxiliar na coleta de dados estatísticos e em 
estudos sobre a circulação de veículos e pedestres, extraindo 
deles inferências sobre acidentes de trânsito e suas causas; 
autuar e aplicar medidas administrativas, por infrações de 
circulação, estacionamento e paradas, previstas na Lei Federal n. 
º 9.503/97; aplicar medidas de advertência por escrito, por 
infrações de circulação, estacionamento e paradas, previstas pela 
Lei federal n. º 9.503/97, notificando os infratores e lavrando os 
respectivos autos; fiscalizar, autuar e aplicar medidas 
administrativas cabíveis a infrações por excesso de peso, 
dimensões e lotação de veículos; orientar e fiscalizar realização 
de obras e eventos que interfiram na livre circulação de veículos e 
pedestres nas vias municipais de acordo com a legislação 
vigente; fiscalizar e operar o cumprimento às normas gerais de 
trânsito relacionadas aos estacionamentos e paradas de ônibus, 
táxis, motocicletas, ambulâncias e demais veículos especiais; 
vistoriar veículos quanto aos aspectos de segurança, higiene, 
manutenção e carga; autorizar e operar a remoção de veículos 
infratores, quando cabível; examinar as papeladas referentes a 
horário dos veículos de transporte coletivo, verificando os 
registros nelas efetuadas; fiscalizar o trânsito do Município de 
Canaã dos Carajás, nas questões de âmbito municipal, lavrando 
autos de infração previstos no Código de Trânsito Brasileiro: auto 
de infração de trânsito, termo de retenção e remoção de veículo 
ou outros necessários; fiscalizar o transporte público coletivo, 
individual, escolar, fretado, de cargas (incluindo cargas perigosas) 
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e o transporte não regulamentadono Município, lavrando as 
infrações previstas nas legislações vigentes, emitindo auto de 
infração, auto de infração de trânsito, termo de retenção e 
remoção de veículo ou outros necessários; fiscalizar locais 
específicos, em datas, locais e horários pré-determinados pela 
coordenação; realizar vistorias nos veículos de transporte público 
coletivo, individual, escolar e fretado; vistoriar e agir, com relação 
à observância de legislação específica, caçambas em vias 
públicas, carroças, bicicletas, sinalização viária irregular, inclusive 
com elaboração de auto de infração; interpretar desenho técnico 
em geral e mapas; dar encaminhamento às ações realizadas 
durante a fiscalização; encaminhar documentos necessários, 
inclusive relatórios de controle e acompanhamento das 
atividades; informar e dar parecer para decisão superior em 
processos e relatórios; executar serviços internos como controle 
de processos e atendimento ao público; realizar plantões externos 
ou internos em finais de semana ou feriados; fiscalizar o alvará de 
licença e funcionamento do transporte público coletivo ou 
individual, fretados, escolares, cargas e cargas perigosas, 
carroças e demais veículos que necessitem de autorização do 
órgão executivo de trânsito; executar outras atividades correlatas 
ou decorrentes; fiscalizar as rodovias e estradas rurais e os 
transportes rodoviários em toda jurisdição do Município, lavrando 
autos de infração de trânsito, termos de retenção e remoção de 
veículos e vistoria e agir, com relação à observância de legislação 
específica, sinalização viária irregular, inclusive com elaboração 
de auto de infração e outros necessários previstos no Código de 
Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503/97 nas competências do 
artigo 21. 

Agente de Serviços 
Técnicos em Radiologia 

Curso Técnico em 
Radiologia; Registro no 
Conselho de Classe. 

5 R$ 1.744,72 
20 horas 
semanal 

 

Prepara materiais e equipamentos para exames e radioterapia; 
operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens 
e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnostico e 
terapia; preparar pacientes e realizar exames e radioterapia; 
prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame; realizar 
exames radiológicos, operando a câmara escura para revelação 
de filmes, carregamento de chassis e reposição de material para 
as atividades diárias; realizar trabalhos em câmara clara, 
classificando películas radiográficas quanto a identificação e 
qualidade de imagem, controlando filmes gastos e eventuais 
perdas e registrando o movimento de exames para fins 
estatísticos e de controle; encaminhar os exames realizados ao 
medico solicitante para fins de elaboração de laudo; participar de 
plantões diurnos e noturnos e de atividade diárias; realizar 
exames na clinica radiológica para pacientes ambulatoriais e de 
emergência; executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

Total de vagas 
(Área de 

atuação - zona 
urbana e zona 

rural) 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Analista de Controle Interno 

Bacharel em Ciências 
Contábeis; Economia; 
Administração de 
Empresas, e Bacharel em 
Direito. E Tecnólogo em 
Gestão Pública. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Participar, desenvolver, planejar e coordenar atividades no campo 
da administração pessoal, licitação, material, econômico-financeira, 
organização e métodos, sistemas, propondo normatização de 
rotinas de trabalho, realizando auditoria, participando de estudos 
interdisciplinares, para mudança e/ou diagnóstico de estruturas 
organizacionais, definições, análise qualitativa e quantitativa de 
trabalho e padrões de desempenho; cumprir, fazer cumprir, divulgar 
e orientar a aplicação da legislação e demais normas nas áreas de 
suas respectivas atuações; prover as condições administrativas, 
técnicas e operacionais necessárias aos sistemas de 
administração, de operação, de fiscalização, de informática e de 
atendimento aos usuários e agentes políticos da Câmara Municipal; 
executar outras atividades correlatas à função. 

Analista de Planejamento e 
Orçamento 

Bacharel em Economia, 
Bacharel em 

Administração; Bacharel 
em Ciências, Bacharel ou 
Licenciado em Matemática 

e Tecnólogo em Gestão 
Pública. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Definir e implementar modelos e métodos de gestão, a realização 
de estudos socioeconômicos e o gerenciamento de sistemas de 
informação de acompanhamento do planejamento e da execução 
do orçamento municipal; elaborar instrumentos de previsão, 
programação e realização de receitas e previsão e execução da 
despesa, em especial, na elaboração da lei de diretrizes 
orçamentárias, da lei orçamentária anual e do plano plurianual de 
investimentos: elaborar estudos, pesquisas e análises globais, 
setoriais, regionais e urbanas. requeridos pela programação 
econômica e social do Governo Municipal: acompanhar e analisar a 
situação e o desempenho da área social, dos setores produtivos e 
dos segmentos de in&a-estrutura econômica do Município, bem 
como a formulação e avaliação do plano plurianual e de projetos 
especiais de desenvolvimento: realizar estudos e pesquisas 
concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do 
processo orçamentário e a orientação técnica dos órgãos de gestão 
e de execução do orçamento: orientar o planejamento estratégico 
governamental e a orientação normativa c metodológica dos órgãos 
e entidades da Administração Pública Municipal, especialmente na 
concepção, desenvolvimento e implementação dos respectivos 
planos e programas: elaborar os quadros de detalhamento da 
despesa orçamentária dos órgãos, entidades e fundos da 
Administração Municipal: desenvolver atividades relacionadas à 
estatística, à geografia, à cartografia e à aerofotogrametria de 
interesse do Município; pesquisas de informações econômico-
financeiras, cuidando de sua consolidação e divulgação; analisai de 
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projetos de financiamento; desenvolvei estudos para introdução de 
novas tecnologias, métodos ou sistemas de gestão de informações: 
executar outras atividades correlatas ou decorrentes 

Analista de Políticas Públicas 
e Gestão Governamental 

Bacharel em Economia; 
Administração e Tecnólogo 
em Gestão Pública. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Executar trabalhos sobre políticas publicas; pesquisar e 
desenvolver projeto nas diversas áreas funcionais da 
administração; reformular e implementar métodos e processos para 
incremento da produtividade; desenvolver estudos para introdução 
de novas tecnologias em gestão de pessoas, administração geral, 
planejamento governamental, orçamento, finanças, métodos e 
sistemas de informação; assessorar as instâncias superiores da 
Administração Municipal em matérias pertinentes a políticas 
públicas e gestão governamental: formular e acompanhar os 
planejamentos estratégico, tático e operacional: estruturar técnicas 
de desenvolvimento gerencial: elaborar anteprojetos de lei, minutas 
de decretos e outros atos normativos: formular práticas modernas 
de gestão pública e modernização para a administrativa; 
desenvolver estudos para introdução de novas tecnologias, 
métodos ou sistemas de gestão governamental: executar outras 
MW idades correlatas cai decorrentes 

Analista de Sistemas de 
Informação 

Bacharel em Análise de 
Sistemas ou Ciências da 
Computação 

2 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Efetuar diagnósticos de sistemas em funcionamento, analisando 
pontos críticos e propondo soluções; efetuar levantamentos para 
verificar necessidades e restrições quanto à implantação de novos 
sistemas; elaborar projetos de sistemas, definindo módulos, 
fluxogramas, entradas e saídas, arquivos, especificação de 
programas e controles de segurança relativos a cada sistema; 
acompanhar a elaboração e os testes dos programas necessários à 
implantação de sistemas; participar da analise e definição de novas 
aplicações para os equipamentos, verificando a viabilidade 
econômicae exequibilidade da automação; prestar suporte técnico 
às áreas usuárias, planejando, avaliando e desenvolvendo sistemas 
de apoio operacional e de gestão de dados, para maior 
racionalização e economia na operação; participar da manutenção 
dos sistemas; participar na elaboração e atualização do plano 
diretor de informática; planejar, configurar e avaliar o desempenho 
dos produtos e serviços de rede, dos sistemas operacionais e 
respectivas ferramentas e dos recursos de hardware, propondo e 
implementando soluções de evolução, ampliação de capacidade e 
correção de falhas; dimensionar necessidades de recursos de 
hardware e software básicos, assessorando as unidades da 
Prefeitura na definição de metas e planos dinstalação; elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em 
sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de 
controle e de apoio referentes a sua área de atuação; participar das 
atividades de treinamentos e aperfeiçoamento de  pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, 
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a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho 
e ou reuniões com unidades da Prefeitura e suas entidades 
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e ou problemas identificados, 
opinando, oferendo sugestões, realizando e discutindo trabalhos 
técnicos científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho afetos ao município; executai outras MW 
idades correlatas cai decorrentes. 

Arquiteto 
Bacharel em Arquitetura; 
Registro no Conselho de 
Classe. 

2 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Elaborar projetos de escolas, hospitais, edifícios públicos, conjuntos 
residenciais praças públicas e de urbanização, estudando 
característica e preparando programas e métodos de trabalho; 
projetar dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo e construção de 
obras de arquitetura paisagística: examinar projetos e proceder à 
vistoria de construções: expedir notificações e autos referentes a 
irregularidades por infração a normas e postura municipais, 
constatadas na sua área de atuação; consultar órgãos, trocando 
impressões acerca do tipo, dimensões, estilo de edificação, bem 
como sobre custos, materiais, duração e outros detalhes de 
empreendimento, para determinar as características essenciais à 
elaboração de projeto; planejar as plantas e especificações do 
projeto, aplicando princípios arquitetônicos para integrar elementos 
estruturais, estéticos e funcionais dentro de um espaço físico; 
elaborar o projeto final, segundo sua criatividade, obedecendo às 
normas regulamentares de construção vigentes e estilos 
arquitetônicos de lugar, nos trabalhos de construção e reforma; 
preparar previsões detalhadas das necessidades da construção, 
determinando e calculando materiais, mão-de-obra e seus 
respectivos custos, tempo de duração e outros elementos, para 
estabelecer os recursos indispensáveis à realização do projeto: 
executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 

Assistente Social 
Bacharel em Serviço 
Social; Registro no 
Conselho de Classe. 

11 R$ 3.596,19 
30 horas 
(semanal) 

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 
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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 Canaã dos Carajás: 
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. 
 
 

Auditor Fiscal de Tributos 

Bacharel em Economia ou 
Bacharel em Ciências 
Contábeis e Registro no 
Conselho, Bacharel em 
Administração de 
Empresas e Registro no 
Conselho; Tecnólogo em 
Gestão Pública; Registro 
no Conselho de Classe (se 
houver). 

2 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

 
Dar parecer e responder consultas acerca de matéria tributaria e 
fiscal, estudar e propor métodos e técnicas gerais de natureza 
fiscal: ministrar cursos de aperfeiçoamento em matéria tributária e 
fiscal: opinar, quando solicitado, sobre anteprojetos de lei e demais 
atos normativos de natureza tributária e fiscal; efetuar diligências 
destinadas à verificação do cumprimento de obrigações tributárias, 
principal e acessória, à apuração de dados de interesse do fisco, 
bem como fornecer orientação aos contribuintes: homologar os 
lançamentos dos tributos municipais, e quando for o caso, promovê-
los de oficio: lavrar intimações; autuações, notificações, ocorrências 
e demais termos, laudos e boletins, que se fizerem necessários ao 
desempenho da atividade fiscal: estimar e arbitrar base de cálculo 
de impostos municipais; avaliar bens imóveis para efeito de 
lançamentos de tributos municipais e outros fins de interesse do 
Município: elaborar mapa de valores genéricos, destinado à 
apuração do valor venal de imóveis situados no Município; atuar 
como perito ou assistente nos feitos administrativos ou judiciais 
para os quais for designado; instruir expedientes, elaborar réplicas 
e demais informações relacionadas com sua área de atuação: atuar 
nos órgãos de julgamento fiscal da Secretaria de Finanças; 
promover a apuração do Valor Adicionado Fiscal, para fins de 
determinação do índice de participação do Município nas receitas 
estaduais e federais: elaborar relatório de atividades executadas, 
bem como relatórios específicos quando solicitados, exercer outras 
tarefas mediante correlatas ou decorrentes. 
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Biomédico 
Bacharel em Biomedicina; 
Registro no Conselho de 
Classe. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Realizar analises físico-químicas e microbiológicas de interesse 
para a saúde e o saneamento do meio ambiente, inclusive água e 
esgoto; realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação: 
atuar sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de 
radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente 
habilitado: realizar avaliação clínico-laboratorial. assinando os 
respectivos laudos; operar verificações e análises para aferição e 
controle da qualidade de insumos biológicos como reagentes, soros 
e vacinas dentre outros; realizar análises para aferição da 
qualidade de alimentos, executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes. 

Contador 

Bacharel em Ciências 
Contábeis; Registro no 
Conselho de Classe. 
 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

 
Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; 
elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de 
contabilidade; escriturar ou orientar a escrituração de livros contábeis 
de escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamentos e 
organizar balanços e balancetes patrimoniais e financeiros; ; fazer 
revisão de balanço; efetuar perícias contábeis; elaborar e publicar 
relatório resumido de execução orçamentária (RREO); elaborar e 
publicar relatório  de Gestão Fiscal (RGR); elaborar Demonstrativos 
Contábeis – Balanços Orçamentários, Financeiros, Patrimoniais e 
Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de 
Canaã dos Carajás, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64; 
normatizar e implantar novas normas de contabilidade aplicada no setor 
público; normatizar, orientar e coordenar os trabalhos da contadoria; 
preparar relatórios informativos sobre a situação Financeira e 
Patrimonial do Órgão; preparar documentos para prestação de Contas 
junto ao Tribunal de Contas dos Municípios; supervisionar e executar as 
atividades contábeis, compreendendo o controle, conferência das 
receitas, despesas e o cumprimento das obrigações fiscais e tributárias, 
bem como atender os encargos sociais decorrentes das despesas a 
serem realizadas; realizar estudos e pesquisas das legislações e 
normas de contabilidade governamental; analisar e conciliar as contas 
bancárias e demais contas; assistir e atender determinações dos 
detentores de cargos hierarquicamente superiores;participar de 
trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores 
do Município; orientar ou coordenar os trabalhos de contabilidade em 
repartições industriais ou quaisquer outras que, pela sua natureza, 
tenham necessidade de contabilidade própria, assinar balanços e 
balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira 
e patrimonial das repartições; orientar do ponto de vista contábil o 
levantamento dos bens patrimoniais do município, realizar estudos e 
pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade 
do Município; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de 
contabilidade; estudar sob o aspecto contábil, a situação da dívida 
pública municipal;;executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 
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Educador Físico Licenciatura em Educação 
Física. 

2 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á 
comunidade; veicular informação que visam à prevenção, 
minimização dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a 
produção do auto cuidado; incentivar a criação de espaços de 
inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de 
pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física 
regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; proporcionar 
Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais 
nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a forma de co-
participação acompanhamento supervisionado, discussão de caso 
e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um 
processo de Educação Permanente; articular ações, de forma 
integrada ás ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde 
que incluam os diversos setores da administração pública; contribuir 
para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços 
públicos de convivência como proposta de inclusão social; 
identificar profissionais e/ou membros da comunidade com 
potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas 
corporais; capacitar os profissionais, inclusive os Agentes 
Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-
monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas 
Corporais; supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as 
atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade; promover 
ações ligadas á Atividade Física/Práticas Corporais junto aos 
demais equipamentos públicos presentes no território; articular 
parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a 
população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes 
e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; 
promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade 
Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da 
população; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

Enfermeiro 
Bacharel em Enfermagem; 
Registro no Conselho de 
Classe. 

10 R$ 3.596,19 
40 horas 
(semanal) 

Identificar as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas 
e participar de reuniões com vistas à preservação e recuperação da 
saúde individual ou coletiva: elaborar plano de enfermagem; 
executar diversas tarefas de enfermagem, monitoração e aplicação 
de respiradores artificiais; prestar cuidados de conforto, aplicação 
de diálise peritonial, dosoterapia, cateterismo, instilações, lavagens 
de estômago, vesicais e outros tratamentos: executar tarefas 
complementares ao tratamento médico especializado; supervisionar 
o preparo do paciente, o material e o ambiente, para assegurar 
maior eficiência na realização dos exames e tratamentos: efetuar 
testes de sensibilidade; fazer curativos, imobilizações especiais e 
ministrar medicamentos e tratamentos em situações de 
emergência, empregando técnicas usuais ou específicas; fazer 
estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às 
atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias e 
especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes 
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e de consumo: coordenar c supervisionar o pessoal da equipe de 
enfermagem, requisitar e controlar entorpecentes e psicotrópicos, 
apresentando a receita médica devidamente preenchida e dando 
saída no “livro de controle”, para evitar desvios dos mesmos e 
atender às disposições legais: desenvolver atividades técnico-
administrativas na elaboração de normas, instruções, roteiros e 
rotinas especificas, para padronizar procedimentos e racionalizar os 
trabalhos: registrar as observações, tratamentos executados c 
ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando-as em 
fichário apropriado; preparar relatório geral, para documentar a 
evolução da doença e possibilitar o controle da saúde; prevenir e 
controlar sistematicamente a infecção hospitalar: cumprir portarias, 
ordens de serviço e regulamentos da Secretaria de Saúde e da 
unidade em que prestar serviço: executar outras atividades 
correlatas ou decorrentes. 

Engenheiro Civil 
Bacharel em Engenharia 
Civil; Registro no Conselho 
de Classe. 

2 R$ 5.696,11 
40 horas 
(semanal) 

 
Projetar, dirigir e fiscalizar a construção de estradas de rodagem, 
vias públicas. Bem como obras de abastecimento de água, 
drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural, preparando 
plantas e especificações da obra, indicando tipos e características 
de materiais, equipamentos de mão-de-obra, necessários e 
efetuando orçamento dos custos; preparar programas de trabalho, 
elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios, que 
se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização 
do desenvolvimento das obras; dirigir a execução de projetos, 
acompanhando e orientando as operações à medida que avançam 
as obras, para padrões de qualidade e segurança recomendados; 
promover estudos e levantamentos topográficos; participar de 
processos licitatórios de obras e serviços de engenharia; executar 
serviços de construção, conservação e recuperação de rodovias 
municipais; elaborar e manter atualizado o cronograma físico-
financeiro de obras e serviços de engenharia; fiscalizar obras quer 
por administração direta, quer por administração contratada; efetuar 
vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos de 
obras do Município; controlar os serviços de manutenção de 
máquinas e equipamentos mecânicos; supervisionar as atividades 
relativas à confecção de artefatos de cimento; efetuar cálculos de 
estrutura de concreto armado, aço e madeira; expedir notificações 
de autos referentes a irregularidade por infração a normas e 
posturas municipais, constatadas na sua área de atuação; 
assessorar o poder público quanto a desmembramentos, 
loteamentos, abertura de ruas e regularização da situação existente 
com base nas leis vigentes; elaborar  cadastro das ruas do 
Município para manter atualizadas sua condições e mapas; 
executar outras atividades correlatas ou decorrentes 
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Farmacêutico 
Bacharel em Farmácia; 
Registro no Conselho de 
Classe.  

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo com 
as prescrições médicas; manter registros do estoque de drogas; 
fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais necessários 
à farmácia; examinar, conferir, guardar e distribuir drogas e 
abastecimentos entregues à farmácia; ter sob custódia drogas 
tóxicas e narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a 
manipulação farmacêutica o aviamento do receituário médico; 
efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua competência; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução 
das atividades próprias do cargo; administrar e organizar o 
armazenamento de produtos farmacêuticos e medicamentos 
adquiridos pela Secretaria de Saúde; controlar e supervisionar as 
requisições e/ou os processos de compra de medicamentos e 
produtos farmacêuticos; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar 
quanto ao armazenamento e distribuição de medicamentos e 
produtos farmacêuticos; prestar assessoramento técnico aos 
demais profissionais da saúde, dentro do seu campo de 
especialidade; propor normas e rotinas relativas à sua área de 
competência; zelar pela observância das medidas relativas à 
prevenção de acidentes e infecções; participar nas ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária; executar outras atividades 
correlatas ou decorrentes.           

Fisioterapeuta 
Bacharel em Fisioterapia; 
Registro no Conselho de 
Classe.  

3 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de 
verificação cinética e movimentação, de pesquisas de reflexos, 
provas de esforços de atividades para identificar o nível de 
capacidade funcional dos órgãos afetados; planejar e executar 
tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, sequelas de 
acidentes vasculares celebrais, raquimedualres, poliomielite, de 
paralisias celebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, 
miopatias e outros; atender a amputados, preparando coto e 
fazendo treinamento com próteses, para possibilitar a 
movimentação ativa e independente dos mesmos; ensinar os 
pacientes exercícios corretivos para a coluna, o defeitos dos pés, as 
afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando-os 
e treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de 
promover correções de desvios, posturais e estimular a expansão 
respiratória e a circulação sanguínea; proceder ao relaxamento e a 
aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de 
problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente,. Para 
promover a descarga ou a liberação da agressividade e estimular a 
sociabilidade; efetuar a aplicação e ondas curtas, ultrassom e 
infravermelho nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar 
ou terminar com a dor; aplicar massagens terapêuticas, utilizando 
fricção, compreensão e movimentação com aparelhos adequados 
ou com as mãos; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou 
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aperfeiçoamento de atividade em sua área de atuação; 
responsabilizar-se pela guarda de informações sigilosas; participar 
das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à 
sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em 
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; participar de grupos de trabalho e ou reuniões com 
unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições 
sobres situações e ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos 
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho afetos ao município; executar outras 
atividades correlatas ou decorrentes. 
 

Fonoaudiólogo 
Bacharel em 
Fonoaudiologia; Registro 
no Conselho de Classe. 

2 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

 
Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, 
empregando técnicas de avaliação e fazendo treinamento fonético, 
auditivo, de dicção, impostação de voz e outros, para possibilitar o 
aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; avaliar deficiências 
fonoaudiológicas, realizando exames fonéticos, da linguagem, 
audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer 
o plano de treinamento ou terapêutico; encaminhar o portador de 
deficiência ao especialista, fornecendo-lhe indicações e solicitando 
parecer quanto ao melhoramento ou possibilidade de reabilitação; 
emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticidade de 
reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios, para 
complementar o diagnóstico; programar, desenvolver e 
supervisionar o treinamento da voz, fala, linguagem, expressão do 
pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado 
e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração 
funcional, impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de 
dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar 
e/ou reabilitar o portador de deficiência fonoaudiológica; opinar 
quanto às possibilidades fonatórias e auditivas de crianças e 
adolescentes, fazendo exames e empregando técnicas de 
avaliação específica, para possibilitar a seleção profissional ou 
escolar; participar de equipes multiprofissionais para identificação 
de distúrbios de linguagem em suas formas de expressão e 
audição, emitindo parecer de sua especialidade para estabelecer o 
diagnóstico e tratamento; assessorar autoridades superiores, 
preparando informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, 
a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de 
serviço, portarias, pareceres e outros; executar outras atividades 
correlatas ou decorrentes. 
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Jornalista Bacharel em Comunicação 
Social. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Editar, redigir, interpretar e organizar as notícias e informativos a 
serem divulgados externamente e/ou na própria Prefeitura, 
expondo, analisando e comentando os acontecimentos, para 
transmitir informações da atualidade e ocorrências cotidianas ao 
público, através de meios de comunicação internos e/ou 
externos;coletar informações e produzir textos para matérias de 
jornais impressos (informativos em geral) rádio e TV; Produzir 
fotografias; elaborar e selecionar textos ( sonoros ) e fotografias ( 
imagens) produzidos pelos repórteres/cinegrafistas/fotógrafos para 
vídeos, periódicos e informativos radiofônicos; selecionar imagens 
(fotos), textos e entrevistas para  publicação ou para jornal de TV/ 
documentário; elaborar pautas para os repórteres; elaborar planos 
de comunicação interna e externa para empresa ou órgão público; 
contatar direto com órgãos de imprensa, antes, durante e depois de 
eventos; produzir realises para divulgar o trabalho desenvolvido 
pela empresa ou órgão publico; criar e divulgar imagem da empresa 
ou do órgão publico à comunidade; contatar entre o órgão/empresa 
e a (s) agencia (s) de publicidade e de noticias; executar outras 
atividades correlatas ou decorrentes. 

Médico Clínico Geral (PSF) 

Bacharel em Medicina; 
Residência Médica em 
Clínica Geral; Registro no 
Conselho de Classe. 

6 R$ 10.990,00 
40 horas 
(semanal) 

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; 
executar as ações de assistência integral em todas as fases do 
ciclo de vida, criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;realizar 
consultas e procedimentos na UBS e, quando necessário, no 
domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas 
prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação 
clínica à prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de 
patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de 
saúde mental, etc; realizar o pronto atendimento médico nas 
urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior 
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do 
tratamento na UBS, por meio de um sistema de acompanhamento e 
referência e contra-referência; realizar pequenas cirurgias 
ambulatórias; indicar internação hospitalar; solicitar exames 
complementares; verificar e atestar óbito; executar outras atividades 
correlatas ou decorrentes. 

Nutricionista Clínico  

Bacharel em Nutrição; 
Especialização em 
Nutrição Clínica; Registro 
no Conselho de Classe. 

2 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Avaliar a dieta, através de deferentes métodos, diagnosticando sua 
adequação frente às necessidades nutricionais e dietoterápicas, 
considerando o aporte por via oral e/ou enteral e/ou parenteral, e 
aos hábitos alimentares, incluindo padrão alimentar quanto ao 
número, tipo e composição das refeições, disciplina, restrição 
preferências alimentares e apetite; avaliar os hábitos e as 
condições alimentares da família, com vistas ao apoio dietoterápico, 
em função de disponibilidade de alimentos, condições, 
procedimentos e comportamentos em relação ao preparo, 
conservação, armazenamento, higiene e administração da dieta: 
avaliar o estado nutricional do paciente,utilizando medidas 
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antropométricas e exames laboratoriais solicitados, a partir dos 
diversos métodos e técnicas cientificamente comprovados, 
considerando aspectos individuais e clínicos; participar, em 
conjunto com equipe multiprofissional, do processo de indicação, 
evolução e avaliação da nutrição enteral e/ou parenteral; efetuar a 
prescrição da dieta e/ou dietética baseada nos diagnósticos 
nutricionais, considerando diagnósticos c condutas dos demais 
profissionais da equipe multiprofissional; classificar o atendimento 
segundo Níveis de Assistência em Nutrição, conforme 
necessidades dietoterápicas e/ou fatores de riscos individuais ou de 
ambiente de vida: sistematizar o atendimento de nutrição, 
efetuando levantamentos de dados, diagnósticos e condutas, 
incluindo prescrições e orientações, segundo a patologia e demais 
fatores que envolvem a dietotelapia durante o tratamento e o 
momento da alta em nutrição; avaliar sistematicamente a aceitação 
e adequação nutricional da dieta, a evolução do estado nutricional e 
clínica do paciente, fazendo alterações nas prescrições da dieta 
e/ou dietética e demais condutas, se necessário: planejar, 
desenvolver e avaliar o programa de educação nutricional 
destinado ao paciente; dar alta em nutrição: registrar e assinar no 
prontuário todo atendimento de nutrição prestado ao paciente: 
participar do desenvolvimento de protocolos de pesquisas: executar 
outras tarefas correlatas ou decorrentes. 

Nutricionista Escolar 

Bacharel em Nutrição; 
Especialização em 
Alimentação Escolar; 
Registro no Conselho de 
Classe. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Acompanhar o desenvolvimento das crianças e adolescentes 
inseridas nu programa da alimentação escolar; calcular os 
parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com base em 
recomendações nutricionais, avaliação nutricional e necessidades 
nutricionais específicas, definindo a quantidade e qualidade dos 
alimentos: planejar, orientar e supervisionar as atividades de 
seleção, compra armazenamento, produção c distribuição dos 
alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos; 
planejar e coordenar a aplicação de lestes de aceitabilidade junto à 
clientela quando da introdução de alimentos atípicos ao hábito 
alimentar local ou da ocorrência de quaisquer outras alterações 
inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a 
aceitação dos cardápios praticados, observando parâmetros 
técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos e realizando análise 
estatística dos resultados; estimular a identificação de crianças 
portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para 
que recebam o atendimento adequado no PAE- Programa de 
Alimentação Escolar; elaborar o plano de trabalho anual do PAE 
municipal; elaborar manual de boas práticas de fabricação 
alimentação escolar: desenvolver projetos de educação alimentar e 
nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a 
consciência ecológica e ambiental; coordenar, supervisionar e 
executar programas de educação permanente em alimentação e 
nutrição da comunidade escolar; articular-se com a direção e com a 
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coordenação pedagógica da escola para o planejamento de 
atividades lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutrição: 
participar do processo de avaliação técnica dos fornecedores de 
gêneros alimentícios, segundo os padrões de identidade e 
qualidade, a fim de emitir parecer técnico, com o objetivo de 
estabelecer critérios qualitativos para a participação dos mesmos 
no processo de aquisição dos alimentos: elaborar fichas técnicas 
das preparações que compõem o cardápio: orientar e supervisionar 
as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de 
alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e 
utensílios da instituição e dos fornecedores de gêneros 
alimentícios: participar de equipes multidisciplinares destinadas a 
planejar, implementar, controlar e executar políticas, programas, 
cursos, pesquisas e eventos; executar outras atividades correlatas 
ou decorrentes. 

Procurador Municipal Bacharel em Direito com 
Registro na OAB. 

3 R$ 5.696,11 
20 horas 
(semanal) 

Representar e defender os direitos e interesses da Prefeitura 
Municipal de Canaã dos Carajás em qualquer foro ou instância; 
assessorar a Prefeitura em assuntos de natureza jurídica; atender a 
consultas elaboradas pelo Prefeito Municipal, com assuntos 
internos; redigir projetos, decretos, pareceres, regulamentos, 
contratos e convênios; assistir a legalidade dos atos executivos e 
legislativos a serviço público; gerir, emitir, analisar e examinar 
documentos pertinentes aos atos executivos, legislativos e 
normativos do Executivo Municipal; acompanhar processos judiciais 
em todas as suas fases; atender os direitos e interesses do Poder 
Executivo, assegurando o cumprimento legal; prestar 
assessoramento jurídico ao Poder Executivo; emitir parecer jurídico 
quando consultado pelos órgãos que compõem o poder executivo; 
executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

Psicólogo 
Bacharel em Psicologia; 
Registro no Conselho de 
Classe. 

3 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Exercer atividades no campo da psicologia aplicada ao trabalho social, 
orientando indivíduos no que concerne a problemas de caráter social 
com o objetivo de levá-los a achar e utilizar os recursos e meios 
necessários para superar suas dificuldades e conseguir atingir metas 
determinadas: atuar junto a organizações comunitárias e em equipes 
multiprofissionais. diagnosticando, planejando e executando os 
programas no âmbito da saúde, lazer, educação, trabalho e segurança 
pra ajudar os indivíduos e suas famílias a resolver seus problemas e 
superar suas dificuldades: assessorar órgãos públicos ou de caráter 
social, técnico c de consciência política, para resolver situações 
planejadas ou não; atuar na luta contra delinqüência e fenômenos 
sociais emergentes, organizando e supervisionando programas sociais 
e recreativos, em centros comunitários ou equivalentes, para buscar a 
melhoria das relações interpessoais e intergrupais estendendo-a ao 
contexto sócio-histórico-cultural; promover estudos sobre características 
psicossociais de grupos étnicos, religiosos, classes e segmentos sociais 
e culturais: executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 
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Psicólogo Clínico 

Bacharel em Psicologia; 
Especialização em 
Psicologia Clinica; Registro 
no Conselho de Classe.  

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Proceder ao exame de pessoas que apresentam problemas intra e 
interpessoais de comportamento familiar ou social ou distúrbios 
psíquicos, e ao respectivo diagnóstico c terapêutica, empregando 
enfoque preventivo ou curativo e técnicas psicológicas adequadas 
em cada caso: atender à gestante, acompanhando a gravidez, 
parto e puerpério para integrar suas vivências emocionais e 
corporais: preparar pacientes para a entrada. permanência e alta 
hospitalar, inclusive pacientes terminais, participando das decisões 
com relação à conduta a ser adotada pela equipe; acompanhar 
programas de pesquisa, treinamento e política sobre saúde mental, 
elaborando, coordenando e supervisionando-os para garantir a 
qualidade de tratamento com nível de macro e microssistemas; 
atuar junto a equipes multiprofissionais identificando c 
compreendendo os fatores emocionais, para intervir na saúde geral 
do indivíduo em unidades básicas, ambulatórios, hospitais, 
adaptando os indivíduos a fim de propiciar a elaboração das 
questões concernentes á sua inserção social; participar de 
programas de atenção primária em centros e postos de saúde na 
comunidade organizando grupos específicos, para prevenir 
doenças ou agravamento de fatores emocionais que comprometem 
o bem-estar psicológico: executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes. 

Psicólogo Educacional 

Bacharel em Psicologia; 
Especialização em 
Psicologia Educacional; 
Registro no Conselho de 
Classe. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Proceder ao estudo dos educadores e ao comportamento do aluno 
em relação ao sistema educacional. às técnicas de ensino 
empregadas c aquelas a serem adotadas, baseando-se no 
conhecimento dos programas de aprendizagem e das diferenças 
individuais para colaborar no planejamento de currículos escolares 
e na definição de técnicas de educação mais eficazes; elaborar e 
aplicar princípios e técnicas psicológicas, empregando 
conhecimentos dos vários ramos da psicologia, para apropriar o 
desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo; 
proceder ou providenciar a reeducação nos casos de dificuldade 
escolar e familiar, baseando-se nos conhecimentos sobre a 
psicologia da personalidade e no psicodiagnóstico; estudar 
sistemas de motivação da aprendizagem,  métodos novos de 
planejamento pedagógico, treinamento, ensino e avaliação, 
baseando-se no conhecimento dos processos de aprendizagem da 
natureza e causa das diferenças  individuais;   analisar as 
características do indivíduo portador de necessidades especiais, 
para recomendar programas especiais de ensino compostos de 
currículos e técnicas adequadas aos diferentes níveis de 
inteligência; participar de programas de orientação profissional e 
vocacional, aplicando testes de sondagem de aptidões e por outros 
meios: planejar e executar pesquisas relacionadas à compreensão 
dos processos de ensino e de aprendizagem e conhecimento das 
características psicossociais da clientela, atualizando e 
reconstruindo projetos pedagógicos da escola, relevantes ao 



 

42 

 

ensino, bem como suas condições de desenvolvimento e 
aprendizagem: participar do trabalho das equipes de planejamento 
pedagógico, currículo e políticas educacionais, concentrando sua 
ação nos aspectos que dizem respeito aos processos de 
desenvolvimento humano, da aprendizagem e das relações 
interpessoais; executar outras atividades correlates ou decorrente. 

Psicopedagogo 
Licenciatura em 
Pedagogia; Especialização 
em Psicopedagogia. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Intervir psicopedagogicamente, visando à solução dos problemas 
de aprendizagem, tendo por enfoque o indivíduo ou a instituição de 
ensino: realizar diagnóstico eintervir de forma 
psicopedagógicamediante a utilização de instrumentos e técnicas 
próprios de Psicopedagogia: utilizar métodos, técnicas e 
instrumentos psicopedagógicos que tenham por finalidade a 
pesquisa, a prevenção, a avaliação e a intervenção relacionadas 
com a aprendizagem: prestar apoio psicopedagógico aos trabalhos 
realizados nos espaços institucionais; organizar e gerir projetos 
pedagógicos adaptados a situações limites na esfera da educação, 
com base nos défices gerais de desenvolvimento, défices 
específicos no âmbito da socialização, crises no âmbito de 
relacionamento humano e do projeto profissional; desenvolver e 
aplicar métodos específicos de observação, avaliação e de 
integração nas situações referidas; organizar e integrar equipes 
interdisciplinares de intervenção pedagógica em estruturas de apoio 
a crianças, adolescentes, adultos e idosos; desenvolver meios 
pedagógicos e de intervenção, incluindo avaliação e organização 
dirigidos ao mesmo tipo de sujeito; desenvolver atividades de 
aconselhamento em instituições que se ocupem da educação, não 
excluindo a educação de deficientes: implementar a investigação 
dos fatores patogênicos e de métodos de intervenção em todas as 
situações de perturbação da aprendizagem; acompanhar, até o fim. 
as situações de insucesso escolar, dificuldades de adaptação e 
exclusão social; executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes. 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
ÁREA EDUCACÃO 

 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

Área de 
Atuação 

N° Vagas 
Total 

 
Vencime
nto Base 

(hora) 

Carga Horária Síntese das Atividades 
Zona 

urbana 
Zona 
Rural 

PROFESSOR I  

Escolaridade de Normal 
Superior e/ou Curso 
Superior de Licenciatura 
em Pedagogia com 
Habilitação em Educação 
Infantil. 

 
Educação 
infantil  

20 4 R$ 10,88 100 horas/mês 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

PROFESSOR II 

Escolaridade de Normal 
Superior e/ou Curso 
Superior de Licenciatura 
em Pedagogia. 

Anos iniciais 
do Ensino 
Fundamental 
(1º ao 5º ano) 
e 1ª e 2ª etapa 
do EJA 

30 7 R$ 10,88 100 horas/mês 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
LETRAS – 
LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
Licenciatura Plena em 
Letras, com habilitação 
em Língua 
Portuguesa,fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 

 
Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

1 4 R$ 10,88 100 horas/mês 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
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PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Física, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 
e registro regular no 
Conselho Regional de 
Educação Física. 

 
Anos iniciais e 
finais do 
Ensino 
Fundamental 
(1º ao 9º ano). 

4 3 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
CIÊNCIAS 
(CFB) 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

0 1 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM ARTE 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Artística, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

5 1 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
GEOGRAFIA 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Geografia, fornecido por 
instituição de ensino   
superior reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

2 1 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
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PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
HISTÓRIA 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
História, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

0 1 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
LETRAS/ 
HABILITAÇÃO – 
LÍNGUA 
ESTRANGEIRA 
(INGLÊS) 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Letras, com habilitação 
em Inglês, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

0 1 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
MATEMÁTICA 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Matemática, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 
 
 

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

5 3 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
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ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (até a 4ª série) 

 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM PARA TODOS OS CANDIDATOS) 
1. Leitura e compreensão de textos. 
2. Fonética: letra e fonema. Sílaba: classificação das palavras quanto ao número de sílabas e à posição da 
sílaba tônica. Encontros vocálicos. Dígrafo e encontro consonantal.  
3. Ortografia. Uso de maiúsculas e minúsculas. Divisão silábica. Acentuação gráfica. 
4. Aumentativo e diminutivo de palavras. 
5. Emprego e flexão de substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, numerais. 
6. Verbos regulares: tempos do indicativo. 
7. Advérbios. 
8. Pontuação: vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação.  
9. Concordância do artigo com o substantivo e do adjetivo com o substantivo; concordância do verbo com o 
sujeito (casos simples). 
10. Significação das palavras: sinônimos e antônimos. 
 
MATEMÁTICA (COMUM PARA TODOS OS CANDIDATOS) 
1. Identificação de unidades de medidas de tempo (anos, mês, dia, hora, minuto e segundo), de massa e de 
comprimento. 
2. Resolução de situações problema com números naturais, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, 
divisão e fracionamento. 
3. Reconhecimentos de cédulas e moedas e situações problema com quantias.  
4. Tratamento da informação: Identificação de placas de sinalização. Interpretação de situações simples, 
apresentadas na forma de tabela ou gráfico. 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Leitura e interpretação de textos. 
2. Gêneros e tipos de texto. 
3. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; emprego do sinal indicativo da crase. 
4. Estrutura e formação de palavras. 
5. Classes de palavras, flexão e emprego. 
6. Sintaxe: frase e oração; termos da oração. 
7. Concordância nominal. 
8. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, conotação e denotação, figuras de sintaxe, de 
pensamento e de linguagem. 
9. Fonética: letra e fonema. 
10. Pontuação. 
 
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Situações problema, envolvendo operações com números inteiros, frações e números decimais. 
2. Razão, proporção, regra de três simples e porcentagem. 
3. Situações problema, envolvendo equações e sistema de equações do 1º e 2º Graus. 
4. Situações problema, envolvendo cálculo de perímetro e área das principais figuras planas, com suas 
respectivas unidades de medida. 
5. Tratamento da informação: interpretação de situações apresentadas na forma de tabela ou gráfico. 
 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Leitura e interpretação de textos.  
2. Gêneros e tipos de texto.  
3. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; emprego do sinal indicativo da crase.  
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4. Estrutura e formação de palavras.  
5. Classes de palavras, flexão e emprego.  
6. Sintaxe da oração e do período.  
7. Concordância nominal e verbal.  
8. Regência nominal e verbal.  
9. Colocação pronominal.  
10. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, conotação e denotação, figuras de sintaxe, de 
pensamento e de linguagem.  
11. Pontuação.  
12. Redação oficial: estrutura e organização de documentos oficiais (requerimento, carta, certidão, atestado, 
declaração, ofício, memorando, ata de reunião, relatório, etc.); expressões de tratamento. 
 
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Situações problema, envolvendo equações e sistema de equações do 1º e 2º graus. 
2. Matemática comercial e financeira: razão, proporção, regra de três simples e composta, porcentagem e 
juros simples. 
3. Situações problema, envolvendo cálculo de perímetro e área das principais figuras planas com suas 
respectivas unidades de medida. 
4. Tratamento da informação: interpretação de situações apresentadas na forma de tabela ou gráfico. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE CANAÃ DOS CARAJÁS (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Informações gerais sobre o Município de Canaã dos Carajás (Somente o que está disponível na página do 
concurso). 
 
LEGISLAÇÃO  
1. Estatuto dos servidores Lei 282/2012 – RJU de Canaã dos Carajás, até o Art. 87 (Somente o que está 

disponível na página do concurso). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
1. Conceitos básicos de hardware e software. 
2. Organização genérica dos microcomputadores. 
3. Dispositivos de entrada/saída e suas propriedades. 
4. Codificação de dado/informação, armazenamento e recuperação. 
5. Linguagem de programação. 
6. Codificação básica de programas de computadores. 
7. Software de automação de escritórios do tipo "Office". 
8. Noções de internet: componentes, propriedades e utilização. 
9. Manutenção de equipamentos de informática. 
10. Instalação e configuração de placa de rede em estação de trabalho. 
11. Vírus e antivírus, Spam, Phishing, Malware. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
1. Legislação da administração pública. 
2. Estrutura e funcionamento de um órgão público. 
3. Ética profissional e sigilo profissional. 
4. Rotinas administrativas e de escritório: utilização de equipamentos 
5. Atendimento ao público e comunicação telefônica. 
6. Organização e arquivamento de documentos 
7. Gestão e planejamento de atividades: melhoria de processos. 
8. Redação e correspondência oficial: formas de tratamento e abreviações. 
9. Relações humanas na organização. 
10. Elaboração e manutenção de banco de dados. 
11. Estrutura e funcionamento de Órgão Público. 
12. Gestão de qualidade: análise de melhoria de processos. 
13. Organização de Agenda. 
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AGENTE DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
1. Higiene dentaria: Controle da Placa Bacteriana. 
2. Fluor: Composição e Aplicação de soluções fluoretadas usadas em Odontologia - Fluorose dental. 
3. Esterilização e Desinfecção, Equipamentos de Proteção Individual. 
4. Instrumentais Odontologicos, Equipamentos - Manipulação, Manutenção e Conservação. 
5. Materiais Dentários: Forradores, Restauradores e Moldagem. 
6. Educação em Saúde: Conceitos Básicos de higiene. 
7. Noções de instrumetação clínica e cirúrgica. 
8. Preenchimento e anotações de ficha odontológica - Odontograma. 
9. Noções de radiologia, Prótese, Cirurgia, Endodontia, Dentistica, Periodontia e Odontopediatria. 
10. Codigo de ética Odontologica. 
11. Noções de Primeiros Socorros. 
12. Diagnostico de Cancer Bucal. 
13. Dentição permanente e Decidua. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECA ESCOLAR 
1. Noções sobre a história do livro; Tipos de bibliotecas e seus conceitos, história e importância para a sociedade.  
2. Organização funcional da biblioteca (o que faz cada setor da biblioteca).  
3. Noções sobre formação do acervo.  
4. Preparo do material bibliográfico e não bibliográfico.  
5. Serviços auxiliares de atendimento ao público.  
6. Serviço de referência.  
7. Ordenação dos livros nas estantes.  
8. Preservação dos documentos e equipamentos.  
9. Manter o arquivo de correspondência/impresso e digital.  
10. Zelar e fazer cumprir o Regulamento da Biblioteca.  
11. Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Lei n. 11.091, de 12 de janeiro de 2005 e alterações 
posteriores.  
 
AGENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS 
1. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente;  
2. Declaração Universal dos Direitos Humanos;  
3. Plano Nacional de Promoção,  
4. Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;  
5. Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes;  
6. Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil;  
7. Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua;  
8. Lei nº 11.240/2006 (Maria da Penha);  
9. Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso;  
10. Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.  
11. Constituição Federal Art. º 6º a 11º e art. 39º a 41º.  
12. Ética no Serviço Público.  
13. Atas, Ofícios, Memorandos, Cartas, Certidões, Atestados, Declarações, Procuração, Recebimento e 
remessa de correspondência oficial. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS 
1. Noções de Ecologia e poluição ambiental. 
2. Noções básicas de legislação ambiental: Federal e Estadual 
3. Política Nacional de Meio Ambiente. 
4. Sistema Nacional de Meio Ambiente. 
5. Licenciamento Ambiental. 
6. Política Nacional de Recursos Hídricos. 
7. Política Nacional de Educação Ambiental. 
8. Política de Meio Ambiente do Estado do Pará. 
9. Lei de Crimes Ambientais. 
10. Avaliação de Impactos Ambientais, Regulamentação e Aplicabilidade. 
11. Fundamentos do desenvolvimento sustentável. 
12. Sistemas de Gestão Ambiental. 
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13. Agenda 21. 
14. Carta da Terra. 
15. Gestão e Auditoria Ambiental. 
16. Lei Ambiental Lei 132/06.  
 
AGENTE DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS 
1. Direito Tributário: O Sistema Tributário Nacional, obrigações tributárias: sujeito ativo e passivo, fato 
gerador. Os Princípios Constitucionais, Tributos: conceito e espécies, Tipos Societários, Formas de 
Tributação das Pessoas Jurídicas. 
2. Contabilidade Geral ou Financeira: Estudo do patrimônio: definição, composição, situações líquidas. Estudo 
das contas: contas patrimoniais e de resultado, débito, crédito e saldo, método das partidas dobradas, fatos 
contábeis, balancetes. Princípios Contábeis. Demonstrações contábeis. 
3. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 3.1. Orçamento Público: Princípios orçamentários, ciclo 
orçamentário. 3.2. Receita e Despesa Pública: tipos, estágios, receita e despesa públicas na LRF. 3.3. 
Demonstrações Contábeis previstas nas NBCASP. 
4. Código Tributário Lei 032/98. 
 
AGENTE DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO 
1. Lei nº 5.553, de 6 de dezembro de 1968 - Dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de 
identificação pessoal.  
2. Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965 - Regula o Direito de Representação e o Processo de 
Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade. 
3. Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro e alterações. 
4. Lei n° 11.705, de 19 de junho de 2008. 
5. Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010.  
6. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN): nº 390, de 11 de agosto de 2011; nº 362, de 
15 de outubro de 2010; nº 432, de 23 de janeiro de 2013; nº 110, de 24 de fevereiro de 2000; nº 203, de 29 de 
setembro de 2006 e alterações; nº 277, de 28 de maio de 2008 complementada pela Resolução nº 352; de 14 
de junho de 2010; nº 404, de 12 de junho de 2012 e nº 424, de 27 de novembro de 2012; nº 269, de 15 de 
fevereiro de 2008; nº 383, de 7 de junho de 2011; nº 384, de 2 de junho de 2011; e nº 386, de 2 de junho de 
2011; nº 160, de 22 de abril de 2005.  
7. Segurança e engenharia de tráfego.  
8. Noções de logística de movimentação de pessoas e cargas.  
9. Tipos de veículos transportadores, suas características e finalidade.  
10. Sinalização rodoviária.  
 
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
1. Radioproteção.  
1.1. Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental.  
2. Conhecimentos técnicos sobre operacionabilidade de equipamentos em radiologia.  
3. Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, ecrans reveladores e fixadores, processadora de filmes.  
4. Câmara clara – seleção de exames, identificação; exames gerais e especializados em radiologia.  
5. Fluxograma técnico -administrativo - registro do paciente, identificação, encaminhamento de laudos, 
arquivamento.  
6. Conduta ética dos profissionais da área de saúde.  
7. Portaria da ANVISA n.° 453.  
8. Técnicas Radiográficas em Tomografia Computadorizada.  
8.1. Bases Físicas e Tecnológicas aplicadas a Ressonância Magnética.  
8.2. Protocolos de Exames em Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.  
9. Bases Físicas e Tecnológicas aplicadas a Medicina Nuclear.  
9.1. Protocolos de Exames de Medicina Nuclear.  
9.2. Normas de radioproteção aplicadas à Medicina Nuclear.  
10. Princípios físicos, dosimétricos e de planejamento de tratamentos em Radioterapia.  
10.1. Aplicações técnicas de radioterapia em tumores malignos e benignos.  
10.2. Normas de radioproteção aplicadas à Radioterapia. 
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AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ANÁLISES CLÍNICAS 
1. Práticas laboratoriais e biossegurança.  
2. Esterilização e desinfecção em laboratório clínico. 
3. Coleta, manipulação, transporte e conservação de amostras biológicas.  
4. Preparo de corantes e técnicas de coloração para amostras microbiológicas, parasitológicas, histológicas e 
hematológicas. 
5. Meios de cultura na rotina de laboratório: preparo, conservação e estocagem.  
6. Preparo de reagentes e soluções para uso em microscopia.  
7. Exames laboratoriais − automatizados ou técnicas clássicas − necessários ao diagnóstico nas áreas de 
parasitologia humana, microbiologia médica, imunologia, hematologia, bioquímica e uroanálise.  
8. Extração e cultivo celular.  
9. Técnicas histológicas para preparo de amostras para microscopia óptica.  
10. Técnicas histológicas para preparo de amostras para microscopia eletrônica. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 
1. Legislação do Exercício da Enfermagem.  
2. Prevenção e Promoção a Saúde: Educação para o auto cuidado.  
3. Assistência de enfermagem à pacientes adultos com problemas clínicos, cirúrgicos.  
4. Assistência de enfermagem em saúde mental.  
5. Assistência de enfermagem à criança, à mulher, ao idoso. 
6. Procedimentos técnicos de enfermagem.  
7. Enfermagem na administração de medicamentos.  
8. Técnicas básicas de enfermagem.  
9. Assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência.  
10. Assistência domiciliar.  
11. Biossegurança nas Ações de Saúde.  
12. Conceitos e princípios de assepsia, anti-sepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização.  
13. Preparação e acompanhamento de exames diagnóstico.  
14. Ética profissional. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM OBRAS PÚBLICAS 
1. Funções do Fiscal de Obras: Finalidades e Procedimentos. 
2. Elementos básicos de projeto: Plantas, Cortes, e Fachadas.  
3. Noções Básicas dos Materiais de Construção: Argamassas, Materiais cerâmicos, Materiais betuminosos, 
Concreto simples, Madeira e Aço.  
4. Execução de obras: Armação, Concretagem, Ferramentas, Metragem, Cálculos simples de áreas e 
volumes, Instalações Elétricas, Instalações Hidráulicas e Instalações de esgotos sanitários. 
5. Plano Diretor Lei 162/07 (código de obras e código de postura). 
 
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM DESENHO COMPUTADORIZADO 
1. Os instrumentos e materiais de desenhos.  
2. Escalas.  
3. Desenho arquitetônico (dimensões e formato do papel, plantas baixas, cortes, fachadas, planta de 
situação, planta de cobertura e detalhes).  
4. Desenho de estrutura (representações).  
5. Símbolos e representações convencionais (topografia, materiais, paisagismo, instalações elétricas, 
hidráulicas e sanitárias e alvenaria).  
6. Noções de desenho projetivo.  
7. Noções de instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias.  
8. Noções de estrutura (estruturas isostáticas).  
9. Noções de projeto arquitetônico.  
10. Geometria (perímetro e área das figuras planas e volume dos sólidos regulares).  
11. Ambiente Windows (básico).  
12. AutoCAD 2000.  
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AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TOPOGRAFIA 
1. Conceitos Fundamentais. Objetivos da Topografia. Influência da forma e dimensões da Terra nos 
levantamentos topográficos.  
2. PLANIMETRIA: Definições de Rumo, Azimute e Ângulo interno. Uso da bússola. Noções de levantamentos 
expeditos. Medidas de distâncias: métodos e instrumentos. Medidas de ângulos: métodos e instrumentos. 
Levantamento planimétrico: Método do Caminhamento Perimétrico. Métodos auxiliares: Coordenadas polares 
e bipolares. Cálculo analítico das coordenadas dos vértices da poligonal e área do polígono. Erros e 
tolerâncias. Verificação e distribuição dos erros. Vinculação à rede planimétrica. Desenho de plantas.  
3. ALTIMETRIA: Definições básicas. Influência da curvatura da Terra. Métodos de nivelamento: Noções de 
nivelamento barométrico; Nivelamento geométrico: nivelamento geométrico simples e composto, 
instrumentos, cálculo do nivelamento geométrico, desenho de perfis longitudinais, exagero vertical, vinculação 
à rede altimétrica; Nivelamento trigonométrico: conceitos, objetivos e precisão, instrumentos e técnicas de 
campo, nivelamento trigonométrico de poligonais e outras aplicações.  
4. TAQUEOMETRIA: Princípios gerais da taqueometria. Noções de topologia e traçado de curvas de nível. 
Determinação indireta de distância e diferença de nível. Instrumentos. Técnicas de levantamento 
taqueométrico pelo processo da irradiação. Cálculo da planilha do levantamento taqueométrico.  
5. MEDIÇÃO ELETRÔNICA DE DISTANCIAS E ANGULOS - ESTAÇÕES TOTAIS; Instrumentos eletrônicos. 
Princípios e Aplicações.  
6. LOCAÇÃO DE OBRAS: Arruamentos e Loteamentos. Locação de curvas. Locação de Edifícios. Locação 
de Estacas. Locação de Paredes. Locação de Viadutos e Pontes. Locação de Túneis.  
7. APLICAÇÕES DIVERSAS: Determinação do norte verdadeiro de um alinhamento através da distância 
zenital absoluta. Terraplenagem: greides e suas aplicações. Divisão de terras. Problema dos três pontos - 
Solução de Pothenot. Sistema de Coordenadas - Projeção Transversa de Mercator - UTM. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES 
1. Rede WAN.  
2. Infra‐ estrutura: cabeamento estruturado, rede sem fio (wireless), VoIP, gateways de aplicação, NAT, 
roteadores, comutadores, switches, concentradores; multiplexadores, qualidade de serviço (QoS).  
3. Equipamentos de conexão e transmissão.  
4. Arquitetura e protocolos TCP/IP.  
5. Nível de aplicação TCP/IP: DNS, FTP, NFS, TELNET, SMTP, HTTP, SNMP, LDAP, DHCP, IPSEC, SSH, 
NA. 
 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário.  
2. Gêneros e tipos de textos.   
3. Coerência e coesão textual.  
3.1. Instrumentos de coesão textual.  
3.2. Valor semântico e emprego de conectivos.   
4. O sistema ortográfico do português: emprego de letras; acentuação gráfica e sinais diacríticos.  
4.1. Emprego dos sinais de pontuação.  
5. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do 
pronome indefinido, do pronome demonstrativo e do pronome relativo.  
6. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras.  
7. Flexão nominal de gênero e número.  
8. Flexão verbal.  
9. Valores da coordenação e da subordinação.  
10. Sintaxe de concordância.  
11. Sintaxe de regência.  
11.1. Emprego do sinal indicativo da crase.  
12. Sintaxe de colocação.  
13. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambigüidade. 
Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.  
14. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.  
15. Níveis de língua e funções da linguagem. 
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CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE CANAÃ DOS CARAJÁS (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Informações gerais sobre o Município de Canaã dos Carajás (Somente o que está disponível na página do 
concurso). 
 
LEGISLAÇÃO  
1. Estatuto do Servidor Público do Município de Canaã dos Carajás, até o art 87(Somente o que está 
disponível na página do concurso); 
2. Lei Ambiental do Município de Canaã dos Carajás – Lei 132/06 (Somente o que está disponível na página 
do concurso). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
1. Contabilidade Geral ou Financeira e Princípios Contábeis, Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09. NBCT 
19.41 aplicadas as Pequenas e Médias Empresas. 
2. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Noções de Administração Orçamentária e Financeira, Receita e 
Despesa Pública, Patrimônio Público e suas variações, Subsistemas de contas, Plano de Contas da 
Administração Pública, Registros Contábeis de Operações Típicas, Tabelas de Eventos, Demonstrações 
Contábeis, Demonstrações Contábeis  Previstas nas NBCASP. 
3. Auditoria: Interna e externa funções e diferenças, Controle de qualidade no exercício da Auditoria, Origem, 
Evolução e Desenvolvimento da Auditoria. Normas de Auditoria, Testes de Auditoria, evidência de auditoria, 
auditoria na administração pública, Controle Interno, Controle interno na administração pública, Papéis de 
Trabalho, Planejamento da Auditoria, Programas de Auditoria para Contas do Ativo, Passivo, Patrimônio 
Líquido, contas de  Resultado. Verificação Complementar, eventos subsequentes e revisão final. 
 
ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
FINANÇAS PÚBLICAS: Conceitos básicos de micro e macroeconomia do setor público. A função do Bem-
Estar. Políticas alocativas, distributivas e de estabilização. Falhas de mercado. Bens públicos, semi-públicos e 
privados. Conceito de Déficit e Dívida Pública; financiamento do déficit; economia da dívida pública. Política 
fiscal. Comportamento das contas públicas e financiamento do déficit público no Brasil. Relação entre taxas 
de juros, inflação, resultado fiscal e nível de atividade. Distribuição de renda no Brasil, desigualdades 
regionais. Indicadores Sociais. Finanças públicas no Brasil - experiências recentes a partir de 1970. 
Classificação das Receitas e Despesas Públicas. Hipóteses teóricas do crescimento das despesas públicas. 
O financiamento dos gastos públicos - tributação e equidade. Incidência tributária. Tipos de tributos; 
progressividade, regressividade e neutralidade. Orçamento público e os parâmetros da política fiscal. Ciclo 
orçamentário. Orçamento e gestão das organizações do setor público; características básicas de sistemas 
orçamentários modernos: estrutura programática, econômica e organizacional para alocação de recursos 
(classificações orçamentárias); mensuração de desempenho e controle orçamentário. Elaboração, Gestão e 
Avaliação Anual do PPA. Papel do Setor Público no Financiamento do Setor Produtivo. Liberalismo fiscal e 
privatização. Federalismo Fiscal. Processo e etapas de intervenção do governo na economia brasileira. 
Planejamento e Orçamento na Constituição de 1988: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 
Orçamentária Anual. Orçamento público: conceitos e elementos básicos do orçamento público, orçamento 
tradicional, orçamento de base zero, orçamento de desempenho, orçamento-programa, ciclo orçamentário, 
exercício financeiro, princípios orçamentários, créditos adicionais. Objetivos da política orçamentária. 
Classificação, conceituação e estágios da receita orçamentária, dívida ativa. Classificação, conceituação e 
estágios da despesa orçamentária, restos a pagar. Despesas de exercício anteriores, Dívida Pública. Tópicos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal: princípios, objetivos, efeitos no planejamento e no processo orçamentário; 
Receita Corrente Líquida; limites para despesas de pessoal; Dívida e endividamento: limites para dívida e das 
operações de créditos, recondução aos limites; regra de ouro; mecanismos de transparência e controle fiscal: 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. 
 
ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL 
Conceito de Política Pública. Estado, Sociedade e Políticas Públicas. Análise de Políticas Públicas. Modelos 
de tomada de decisões em política pública: incremental, racional e suas variantes. O papel da burocracia no 
processo de formulação e implementação de políticas públicas. Tipo de políticas públicas: distributivas, 
regulatórias e redistributivas. Políticas públicas e suas fases: formação de agenda, formulação, 
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implementação e avaliação. Controle social: transparência e participação social. Federalismo e 
descentralização. Políticas Públicas e a Constituição de 1988. Conceito de judicialização das políticas 
públicas. Conhecimentos sobre organizações: Caracterização das organizações: tipo de estruturas 
organizacionais, aspectos comportamentais (motivação, clima e cultura). Gestão da mudança organizacional: 
ferramentas de mudança organizacional (benchmarking, programa de qualidade, aprendizado organizacional 
e planejamento estratégico). Instrumentos gerenciais: avaliação de desempenho e resultados; sistemas de 
incentivo e responsabilização; flexibilidade organizacional; trabalho em equipe; mecanismos de rede. Novas 
formas de gestão de serviços públicos: formas de supervisão e contratualização de resultados. Aplicação de 
Tecnologias de Informação e Comunicação à Gestão Pública. Gestão de contratos e convênios no setor 
público. Controles interno e externo, responsabilização e prestação de contas. Gestão da estratégia e de 
processos: Conceitos de cadeia de valor nas organizações. Fundamentos da formulação, comunicação e 
execução da estratégia. O mapa estratégico como ferramenta de gestão da estratégia. Indicadores 
estratégicos, estabelecimentos de metas e iniciativas estratégicas. Fundamentos da gestão por processos. 
Identificação e modelagem de processos críticos para a entrega da estratégia - O vínculo entre a estratégia e 
a operação nas organizações. Metodologia e padrões de representação gráfica para detalhamento dos 
processos. Adequação organizacional com base na gestão por processos. Identificação e adequação das 
competências requeridas pelos processos. Acompanhamento e controle dos processos - indicadores de 
desempenho de processos. Tecnologia da informação na gestão por processos. Automação e análise das 
informações. Gestão de pessoas: Planejamento de pessoal. Gestão por competências. Avaliação de 
desempenho. Treinamento e desenvolvimento. Sistemas de remuneração. Relacionamento interpessoal. 
Qualidade de vida. Motivação e liderança. Logística: Logística: produto logístico; sistemas de transporte; 
armazenagem; operação do sistema logístico. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. Modernização do 
processo de compras. 
 
ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
1. Conceitos Básicos de Computadores: hardware e software. Representação da informação. Códigos. 
Sistemas de Numeração. Modalidades de processamento “batch”, “offline”, “on line” e “real time”. Hardware. 
Componentes. Configuração. Placa-Mãe. Barramento. Onboard.Plug-and-play. Microprocessadores. 
Memória. Mídias e dispositivos para armazenamento de dados. Interfaces de entrada/saída. Software básico, 
aplicativos e utilitários. Conceitos básicos de sistemas operacionais. Multiprogramação e multiprocessamento. 
“Time sharing”. Escalonamento de tarefas. Multitarefa. Gerenciamento de memória. Memória Virtual. 
Paginação. Segmentação. Operação de microcomputadores. Ambientes Windows XP/Vista/7 e Linux. Pacote 
Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio). Segurança de equipamentos e de sistemas de informática. 
Backup. Vírus. 
2. Algoritmos e Linguagens de Programação: Conceitos. Operadores. Variáveis. Constantes. Estruturas 
básicas de programação. Pseudocódigo. Portugol. Estruturas de Dados. Vetores e matrizes. Registros. 
Arquivos. Listas. Pilhas. Filas. Árvores. Implementação. Construção de algoritmos. Modularização. 
Subrotinas. Procedimentos. Funções. Recursividade. Passagem de parâmetros. Algoritmos de busca, 
pesquisa e ordenação. Merge. Alocação estática e dinâmica de memória. Aplicações com estruturas de 
dados. Programa. Interpretação. Compilação. Linkedição. Código-fonte. Código-objeto. Java. PHP. 
Programação Orientada a Objetos. Ferramentas: NetBeans e Eclipse. 
3. Redes de Computadores, Internet e Web: Conceitos. Terminologia. WAN, LAN e MAN. Modem. 
Modulação. Arquitetura OSI/ISO. Arquitetura Cliente-Servidor. Tecnologias de redes locais. Topologias. Meios 
de Transmissão. Protocolos. Padrões Ethernet. Arquitetura TCP/IP. Telefonia IP. Máscaras de rede. FTP. 
Telnet. Correio Eletrônico. Segurança em redes e na Internet. HTML. JavaScript. PHP. ASP. JSP. AJAX. 
JQUERY. CSS. XML. Servidores Web: Apache, Tomcat, IIS (Internet Information Server). 
4. Estruturas de Arquivos e Bancos de Dados: Conceitos básicos. Características. Métodos de acesso. 
Alocação. Organização de diretórios. Proteção de arquivos. Modelo Relacional, dicionarização, restrições e 
normalizações. Formas Normais: 1a., 2a., 3a. e 4a. FN. Ferramentas. Abordagem Relacional. SQL. Interface 
Conectividade. Web. Acesso. Segurança. Análise, Modelagem, Projeto e Implementação. Conceitos. 
Características. Utilização. Banco de Dados Orientados a Objeto. Objetos. Classes. Variáveis de instância. 
Métodos. Mensagens. Encapsulamento. Herança. Banco de Dados em Aplicações Cliente/Servidor. 
Administração de Banco de Dados. Tuning (ajuste) de Banco de Dados. Sistemas de Gerenciamento de 
Bancos de Dados (SGBD): arquitetura, integridade, concorrência, gerenciamento de transações. 
Backup/Restore de Banco de Dados. Replicação de Dados.  
5. Desenvolvimento, Análise, Projeto e Gerência de Sistemas: Conceitos. Características. Ciclo de Vida de 
Sistemas. Atividades de análise. Fases de Projeto. Estudo de Viabilidade Técnica de Projetos. Ferramentas. 
Análise Estruturada de Sistemas. Modelagem. Diagramas. Fluxo de Dados, processos, entidades, depósito de 
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dados. Regras de consistência. Diagrama de Contexto. Diagrama de Fluxo de Dados (DFD). Diagrama de 
Entidades e Relacionamentos (DER). Diagrama de Transição de Dados. Modelos. Dicionário de Dados. 
Especificação de processos: português estruturado. Mini-especificações. Análise Essencial. Modelo 
Ambiental. Declaração de Objetivos. Interação com o usuário. Lista de Eventos. Tabela de Eventos e 
classificação. Modelo Comportamental.  DFD Preliminar. DFD Particionado. DER ou MER. Dicionário de 
Dados. Depósitos de Dados. Mini-especificações (Português estruturado, Árvores de Decisão, Tabelas 
Lógicas e Pseudocódigo). Modelo de Controle. Ciclo de Vida. DTE. Experimentação e Prototipação. Análise 
de Pontos de Função. Projeto, Análise Orientada a Objeto. Conceitos. Características. Modelagem. UML. 
Metodologias. Ferramentas. Projeto Estruturado de Sistemas. Uso de Ferramentas CASE. Projeto de 
Sistemas de Informação. Diagramas de estrutura modular, componentes e significado. Gerenciamento de 
Mudanças. Qualidade do Projeto: acoplamento e coesão. Modelagem conceitual da informação. Modelo 
conceitual de entidades e relacionamentos. Atributos: monovalorados, compostos, multivalorados e 
determinantes. Relacionamentos parciais e totais. Auto-relacionamento, relacionamentos múltiplos e 
agregações. Particionamento do conjunto de entidades. Decomposição de relacionamentos. Engenharia e 
Qualidade de Software. Software – qualidades do produto e do processo, princípios básicos, projeto de 
software, especificação, requisitos, testes, técnicas informais de verificação e prova de programas; processo 
de produção de software: modelo em cascata e espiral; organização de processo; metodologias. Qualidade 
de Software (ISO e CMM). Execução de testes integrados de sistemas. Homologação de sistemas junto aos 
usuários. Arquitetura Cliente/Servidor. DataWarehouse. Conceitos básicos. Análise, Avaliação, Elaboração e 
Manutenção de documentação. Supervisão da documentação técnica de sistemas. Especificação da 
manutenção corretiva, evolutiva e legal, necessárias aos sistemas existentes. Planejamento Estratégico de 
Sistemas de Informações. Gerência de Projetos. Padrões de Projeto. Governança de Tecnologia da 
Informação. COBIT. ITIL. PMBOK.  
 
ARQUITETO 
Metodologia do projeto de arquitetura: pré-dimensionamento; técnicas de layout e racionalização de espaços 
edilícios; racionalização na interação entre elementos estruturais, instalações prediais e partido arquitetônico; 
relações entre partido e decisões formais e funcionamento da edificação. Técnicas e etapas de projeto de 
arquitetura: elementos componentes, implicações e aplicações de estudos preliminares, anteprojeto, projeto 
básico e projeto executivo. Noções de ergonomia e programação visual: projeto do mobiliário e elementos 
agregados da edificação, composição visual, rudimentos de projeto de programação visual para edificações. 
Projeto urbanístico: elementos de análise do parcelamento urbanístico; eficiência econômica do traçado 
urbanístico em planta; densidades, custo de urbanização e projeto urbanístico; interação entre desenho 
urbano, acessibilidade, mobilidade urbana, redes e sistemas de infraestrutura urbana. Noções de paisagismo: 
aplicações em projetos arquitetônicos e urbanísticos; criação de áreas de uso comum, aplicações de caráter 
ambiental. Conforto ambiental aplicado ao projeto de arquitetura e urbanismo: elementos básicos sobre 
insolação, ventilação, iluminação e acústica em ambientes edilícios e urbanos, com ênfase no perfil 
climatológico do Estado do Pará. Noções e elementos de preservação, conservação e restauração do 
patrimônio construído: posturas técnico-metodológicas de análise e intervenção e diagnóstico. Instalações 
prediais; redes de infraestrutura urbana; especificação e aplicação de materiais de construção e urbanização; 
noções de pré-dimensionamento estrutural. Acessibilidade universal em edificações e espaços urbanos. 
Noções de gerenciamento de obras e orçamento de obras civis. Conhecimentos gerais sobre a Lei de 
Licitações (Lei n.ª 8.666, de 21/06/1993 e acréscimos posteriores) e implicações sobre projetos e obras civis 
contratados pelo setor público. Plano Diretor Lei 162/07(Somente o que está disponível na página do 
concurso). 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
1. Fundamentação Histórica, Teórica e Metodológica do Serviço Social e suas diferentes matrizes e a 
Questão Social no contexto brasileiro contemporâneo. 
2. Planejamento em Serviço Social: Planejamento estratégico e projetos de intervenção social. 
3. Pesquisa e a produção de conhecimento no Serviço Social, Pesquisa Social, debates e aspectos 
metodológicos. 
4. Instrumental Técnico-operativo do Serviço Social, instrumentalidade e mediação como instrumento de 
intervenção. 
5. Ética em Serviço Social: discussões, legislação e Projeto Ético-Político do Serviço Social. 
6. Fundamentos das relações sociais no âmbito das instituições. 
7. Políticas Sociais e Direitos Sociais. 
8. Espaço Público, Cidadania e Terceiro Setor. 
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9. O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos. 
10. Movimentos Sociais, Populares e Comunitário. 
11. O desenvolvimento de comunidade como estratégia de intervenção. 
12. Legislação atualizada e discussões pertinentes ao trabalho profissional do Assistente Social: 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Estatuto da Cidade, Lei Maria da Penha, 
Direito das Pessoas Portadoras de Deficiência, Sistema Único de Saúde (SUS), Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), Tratamento Fora do Domicilio (TFD), Seguridade Social; Assistência, Saúde e Previdência 
Social. 
 
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 
1. Contabilidade Geral ou Financeira e Princípios Contábeis, Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09. NBCT 
19.41 aplicadas as Pequenas e Médias Empresas. 
2. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Noções de Administração Orçamentária e Financeira, Receita e 
Despesa Pública, Patrimônio Público e suas variações, Subsistemas de contas, Plano de Contas da 
Administração Pública, Registros Contábeis de Operações Típicas, Tabelas de Eventos, Demonstrações 
Contábeis, Demonstrações Contábeis  Previstas nas NBCASP. 
3. Auditoria: Interna e externa funções e diferenças, Controle de qualidade no exercício da Auditoria, Origem, 
Evolução e Desenvolvimento da Auditoria. Normas de Auditoria, Testes de Auditoria, evidência de auditoria, 
auditoria na administração pública, Controle Interno, Controle interno na administração pública, Papéis de 
Trabalho, Planejamento da Auditoria, Programas de Auditoria para Contas do Ativo, Passivo, Patrimônio 
Líquido , contas de  Resultado. Verificação Complementar, eventos subsequentes e revisão final. 
4. Código Tributário Lei 032/98(Somente o que está disponível na página do concurso). 
 
BIOMÉDICO 
1. NOÇÕES GERAIS DE MORFOFISIOLOGIA HUMANA. Organização morfofuncional e fisiológica dos 
sistemas: digestório, urinário, circulatório e hematopoiético. Tecidos básicos: epitelial e conjuntivo: 
propriamente dito e especializado (digestório, urinário, circulatório e hematopoiético). 
2. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR. Bases moleculares da constituição celular. Estrutura e função dos 
componentes celulares. Formação e armazenamento de energia. Reprodução celular: mitose e meiose. 
3. TOXICOLOGIA AMBIENTAL. Conceitos básico sobre contaminantes ambientais: definição, origens e tipos. 
Efeitos sobre plantas, animais e humanos. Biometabolismo: exposição, cinética, dinâmica e excreção. 
Toxicidade crônica: carcinogênese, teratogênese e mutagênese. 
4. TOXICOLOGIA OCUPACIONAL. Introdução: conceitos e monitorização. Estudo toxicológico dos gases e 
vapores (monóxido de carbono). Estudo toxicológico dos compostos metemoglobinizantes e dos compostos 
derivados do íon cianeto. Estudo toxicológico dos hidrocarbonetos aromáticos. Estudo toxicológico dos 
metais: chumbo, alumínio e mercúrio, de importância para a região amazônica. 
5. BIOSSEGURANÇA. Boas práticas laboratoriais. Níveis de biossegurança. Equipamentos de proteção 
individual e coletiva. Mapas de risco. Segurança química e biológica. Gerenciamento de resíduos perigosos. 
Tratamento de Resíduos industriais e de serviços de saúde. 
6. BIOÉTICA. Origens, fundamentos e princípios. Legislações. Comitês de ética em pesquisa com seres 
humanos. Bioética frente ao uso de células tronco e à transgenia. 
 
CONTADOR 
1. Contabilidade Geral: 1.1. Princípios de Contabilidade (Resoluções CFC 750/1993 e 1.282/2010); 1.2. Plano 
de Contas; 1.3. Estrutura e Elaboração das Demonstrações Contábeis; 1.4. Ativo não circulante; 1.5. Passivos 
Exigíveis; 1.6. Constituição de Provisões; 1.7. Operações com mercadorias; 1.8. Patrimônio Líquido; 1.9. 
Análise Econômico-Financeira das Demonstrações Contábeis; 1.10. Operações Financeiras: Empréstimos, 
Financiamentos e Desconto de Duplicatas. 
2. Orçamento Público: 2.1. Princípios Orçamentários; 2.2. Ciclo, Etapas e Fases do  Orçamento; 2.3. Créditos 
Adicionais; 2.4. Descentralização de Créditos Orçamentários e Financeiros; 2.5. Execução Orçamentária e 
Financeira. 
3. Contabilidade Pública: 3.1. Lei 4.320/64 e legislação complementar, Escrituração de Operações Típicas nos 
sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação; 3.2. Receita Pública: Classificações, 
Estágios, Fontes, Dívida Ativa, Receita Corrente Líquida. 3.3. Despesa Pública: Classificações, Estágios, Tipos 
de Empenho, Suprimentos de Fundos e Adiantamentos, Restos a Pagar, Despesas de Exercícios Anteriores, 
Dívida Flutuante e Dívida Fundada; 3.4. Plano de Contas na Administração Pública: Sistema Integrado de 
Administração Financeira para os Estados e Municípios (SIAFEM); 3.5. Balanços Públicos: Balanço 
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais; 3.6. 
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Licitação: Lei 8.666/93 e legislação complementar: Modalidades, tipos, casos de dispensa e inexigibilidade, 
fases, pregão (lei 10.520/02) e convênios; 3.7. Processo de Levantamento  e Prestação de Contas: Legislação 
pertinente, processo de contas, tomada e prestação de contas; 3.8. Lei Complementar 101/00 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal): Planejamento, Receita Pública, Despesa Pública, Dívida e Endividamento, Gestão 
Patrimonial e Transferência, Controle e Fiscalização. 
4. Contabilidade Tributária: 4.1. Impostos e Contribuições Retidos na Fonte: Imposto sobre Serviços de 
qualquer natureza, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS/PASEP 
E COFINS, Imposto de Renda Pessoa Física; 4.2. Impostos e Contribuições sobre Folha de Pagamento; 4.3. 
Créditos Tributários e Tributos Diretos e Indiretos. 
5. Auditoria e Controle Interno: 5.1. Auditoria: planejamento da auditoria, documentação, evidências, relatórios. 
5.2. Auditoria Governamental: finalidade, tipos e formas. 5.3. Controle Interno: natureza e características, 
componentes. 
 
EDUCADOR FÍSICO 
1. A história e as atuais tendências pedagógicas da Educação Física.  
2. Processos de ensino e avaliação da Educação Física escolar.  
3. Conhecimentos sobre o corpo (anatômico, fisiológico, bioquímico, biomecânicos e afetivos).  
4. A cultura popular e corporal da Educação Física.  
5. Conceitos e procedimentos das danças, jogos (cooperativos, recreativos e competitivos), lutas e ginásticas.  
6. A aptidão física, desenvolvimento das habilidades motoras e das capacidades físicas.  
7. A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura.  
8. A Educação Física e a ética, a saúde, a orientação sexual, a pluralidade cultural e o meio ambiente.  
9. A Educação Física para os portadores de deficiência física e de curso noturno.  
10. Metodologia do Exercício físico.  
11. Emergências, acidentes e lesões dos exercícios físicos.  
12. Doenças e desgaste do corpo pela má execução de exercícios físicos e má alimentação.  
13. Nutrição de esportista x nutrição de atletas x nutrição de sedentários.  
14. Nutrição em Educação Física.  
15. Fundamentos e bases dos principais esportes praticados no país: Futebol, futsal, voleibol, basquetebol, natação e 
atletismo.  
16. A ginástica, a academia – vantagens e prejuízos.  
17. Legislação no exercício da Educação física.  
18. Crescimento, desenvolvimento e aprendizagem motora - a educação física.  
 
ENFERMEIRO 
Conhecimentos Básicos: Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem/Exercício Profissional e sua 
Regulamentação; Direitos Humanos: Direitos da criança, do adolescente e do idoso; Bases Teóricas da 
Assistência de Enfermagem: Teorias de Enfermagem; Processo de enfermagem/sistematização da 
assistência de enfermagem (SAE); Diagnósticos de Enfermagem (NANDA). Desequilíbrio hidroeletrolítico. 
Técnicas básicas de enfermagem: Lavagem básica das mãos, oxigenioterapia, higiene intima, higiene oral, 
bandagem, curativo limpo e contaminado, sondagens, nebulização, contenção, sinais vitais, retirada de ponto. 
Administração de medicamentos. Políticas de Saúde. Vigilância em Saúde. SUS e Programas Ministeriais: 
Atenção Domiciliar. Acolhimento à Demanda Espontânea. Saúde na Escola. Programa Nacional de Atenção 
Básica.  Controle dos Cânceres do Colo do útero e de mama.  PNI. Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, 
Diabetes, DST’s/AIDS, Pré-natal baixo risco, Planejamento Familiar. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a 
Saúde da Criança. Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Tratamento de feridas. Primeiros 
Socorros. Assistência de enfermagem nas doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Doenças endêmicas. 
Indicadores Básicos de Saúde.  Cuidados com o paciente portador de patologias das vias respiratórias; 
Enfermagem em urgência e emergência: Controle do choque hipovolêmico; envenenamento; ferimentos; 
hipotermia e hipertermia; medidas de ressuscitação em emergência; prioridades e princípios do tratamento de 
emergência; controle de hemorragia. Assistência de Enfermagem ao adulto e idoso em situações de clínica 
médica e cirúrgica: agravos pulmonares, cardíacos, renais, neurológicos, gastrintestinais e onco-
hematológicos.  iossegurança em serviços de saúde: segurança e conforto do cliente Planejamento, 
execução e avaliação da assistência de enfermagem. Assistência de Enfermagem ao adulto e idoso em 
situações de clínica médica e cirúrgica: agravos pulmonares, cardíacos, renais, neurológicos, gastrintestinais 
e onco-hematológicos. Biossegurança em serviços de saúde: segurança e conforto do cliente.  
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ENGENHEIRO CIVIL 
1. Conceitos Fundamentais de Projeto Arquitetônico e de Desenho Urbano;  
2. Fundamentos de Estruturas: tipos de cargas e apoios; esforços externos e internos em elementos 
estruturais; equilíbrio de estruturas isostáticas; tensões e deformações normais e tangenciais; 
3. Sistemas Estruturais para Edifícios: aspectos gerais relacionados ao projeto, análise e execução de 
sistemas em concreto, aço e madeira; 
4. Materiais e componentes de edificações: paredes e revestimentos; coberturas; instalações prediais 
elétricas, lógica, telefonia, ar-condicionado, hidráulicas e especiais; estruturas (concreto, metálica, madeira 
etc.); fundações; esquadrias, ferragens; impermeabilização;  
5. Orçamento de obras: identificação e quantificação de serviços; especificação e composição de custos, BDI 
e encargos sociais; 
6. Gerenciamento de obras: planejamento e controle físico-financeiro; projeto do canteiro de obras; controle 
de materiais; dimensionamento de equipamentos; fiscalização de obras;  
7. Instalações elétricas, telefonia e lógica; 
8. Instalações hidro sanitárias, de gás e de combate a incêndio; 
9. Saneamento Ambiental: sistemas de abastecimento de água e de esgoto sanitário; tratamento e disposição 
de resíduos sólidos; sistemas de drenagem urbana;  
10. Manutenção predial;  
11. Pavimentação, Topografia e Terraplenagem;  
12. Procedimentos licitatórios e de fiscalizações de contratos;  
13. Racionalização e industrialização da construção civil;  
14. Patologia de edificações: diagnóstico, recuperação e reforço; 
15. Segurança na construção civil;  
16. Geologia e geotécnica para engenheiros: sondagem, classificação e características dos solos, técnicas de 
contenção;  
17. Fundações; 
18. Engenharia Legal: legislação referente ao exercício profissional; responsabilidade civil e criminal em obras 
de engenharia; 
19. Ética na engenharia; 
20. Engenharia de Avaliações: legislação e normas, laudos de avaliação. 
21. Plano Diretor Lei 162/07(Somente o que está disponível na página do concurso). 
 
FARMACÊUTICO 
1. Coleta de material biológico: procedimentos, anticoagulantes, transporte e conservação de amostra 
biológicas; 
2. Diagnóstico laboratorial da função hepática, função renal, dislipidemias, infarto agudo do miocárdio e 
diabetes mellitus; 
3. Interpretação clínico-laboratorial do hemograma. Testes de coagulação. Distúrbios eritrocitários e 
leucocitários; 
4. Exame parasitológico das fezes; 
5. Elementos anormais e sedimentoscopia urinária; 
6. Exame microbiológico de urina, fezes, LCR e secreções biológicas. Teste de sensibilidade a 
antimicrobianos. Diagnóstico laboratorial de tuberculose, hanseníase, hepatites virais e HIV; 
7. Diagnóstico laboratorial de malária, doença de Chagas e Leishmaniose; 
8. Controle de qualidade em análise clínicas; 
9. Parâmetros para funcionamento do SUS.  
10. Código de ética da profissão farmacêutica; 
11. Formas farmacêuticas e vias de administração de medicamentos. Antiinflamatórios não esteroidais 
(AINES), antidiabéticos e antihipertensivos; 
12. Boas práticas em farmácia e drogarias. Dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial. 
 
FISIOTERAPEUTA 
1. A importância do conhecimento sobre os órgãos de classe da Fisioterapia: associação, sindicato e 
Conselho. 
2. Ações preventivas em Fisioterapia. 
3. Anatomia humana e sua aplicabilidade na Fisioterapia. 
4. Ergonomia e Postura física no trabalho. 
5. Fisioterapia Cardiorrespiratória. 
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6. Fisioterapia dermato-funcional. 
7. Fisioterapia do Trabalho. 
8. Fisioterapia em Oncologia. 
9. Fisioterapia em Saúde da Mulher. 
10. Fisioterapia em Saúde Pública. 
11. Fisioterapia em Traumatologia e Ortopedia. 
12. Fisioterapia na Saúde da criança e do adolescente. 
13. Fisioterapia na Saúde do idoso. 
14. Fisioterapia nas disfunções neurológicas. 
15. Práticas e técnicas Fisioterapêuticas.  
16. Práticas e técnicas fisioterapêuticas. 
17. Recursos fisioterapêuticos e sua aplicabilidade. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
1. Linguagem: Aquisição e desenvolvimento da linguagem oral: desenvolvimento normal e alterado; Atrasos 
da aquisição e distúrbios da linguagem; Habilidades Necessárias para a Leitura e Escrita; Tipos de 
Transtornos de Leitura e Escrita; Língua Brasileira de Sinais. 
2. Saúde coletiva: Atuação do fonoaudiólogo nos campos da saúde, da educação e ocupacional; 
Possibilidades de abordagem profissional; Intervenção Fonoaudiológica na Saúde Coletiva;  
3. Audiologia: Diagnóstico diferencial das patologias auditivas; Achados audiológicos; Avaliação audiológica; 
processamento auditivo central. 
4. Motricidade oral: Alterações relacionadas a motricidade orofacial, mastigação e deglutição. Avaliação, 
diagnóstico e reabilitação de pacientes portadores de disfagia; Biossegurança em fonoaudiologia; Fissuras 
Labiopalatinas; Fisiologia do Esfincter Velofaríngico; Prevenção das Fissuras Labiopalatinas; avaliação e 
terapia. 
5. Voz: Disfonias; Avaliação fonoaudiológica vocal; Reabilitação dos pacientes disfônicos; Abordagens vocais 
preventivas e terapêuticas; reabilitação fonoaudiológica nas laringectomias.  
6. Fluencia: Alterações da fluência, características, terapia fonoaudiológica. 
 
JORNALISTA 
1. Legislação em comunicação social.  
2. Lei de imprensa.  
3. Código de ética do jornalista.  
4. Jornalismo e meios de comunicação de massa: história e conceitos; veículos de comunicação de massa no 
Brasil: história, estrutura e funcionamento; características, linguagens e técnicas de produção, apuração, 
entrevista, redação e edição para jornal, revista, rádio, internet, TV e vídeo. As condições de produção da 
notícia. Princípios e orientações gerais para redigir um texto jornalístico.  
5. Jornalismo institucional: história, atribuições, organização, estrutura e funcionamento: A produção da 
notícia e as rotinas da assessoria de imprensa; o papel do assessor; atendimento à imprensa; técnicas de 
redação; sugestões de pauta, releases e artigos; organização de entrevistas; produtos de uma assessoria de 
imprensa; mecanismos de controle da informação. Pauta institucional. Canais e estratégias de comunicação 
interna. Publicações jornalísticas empresariais: história, Planejamento, conceitos e técnicas. Métodos e 
técnicas de pesquisa.  
6. Teorias da comunicação: história e conceitos das principais teorias de comunicação. O papel dos meios de 
comunicação na construção da realidade social. As teorias sobre a produção da notícia e seus efeitos. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL (PSF) 
1. Doenças de notificação compulsória. 
2. SUS – Constituição Federal de 1988. 
3. Ética Médica. 
4. Imunização na Infância.  
5. Indicadores de Saúde. 
6. História Natural das doenças. 
7. Estudos Epidemiológicos. 
8. Doenças Ocupacionais. 
9. Estratégia Saúde da Família. 
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10. Atenção Primária a saúde. 
11. Pré-natal.  
 
NUTRICIONISTA CLÍNICO 
1. Energia e nutrientes: definição, classificação, propriedades, função, digestão, absorção, metabolismo, 
requerimentos, recomendações, fontes alimentares.  
2. Nutrição normal: definição, fundamentação e características da dieta normal e suas modificações.  
3. Avaliação nutricional de indivíduos sadios e enfermos.  
4. Fisiopatologia, dietoterapia, prescrição e evolução dietética nas doenças hepáticas, gastrintestinais, 
pancreáticas, renais, pulmonares, cardiovasculares, câncer, obesidade, desnutrição, intolerâncias e alergia 
alimentares, diabetes mellitus, geriatria, gravidez, lactação e no paciente crítico.  
5. Terapia nutricional enteral e parenteral: indicações, contraindicações, vias de acesso, administração, 
complicações, formulação, preparo, armazenamento e controle de qualidade.  
6. Desafios do nutricionista para a promoção da saúde na produção de refeições.  
7. Unidade de dietas especiais, banco de leite, lactário e cozinha dietética (Atividades, Organização, Estrutura 
Física, Processos Operacionais, Legislação).  
8. Doenças transmitidas por alimentos (Profilaxia; Fontes de contaminação; Vias de transmissão; plano de 
prevenção e condutas).  
9. Controle de qualidade em Unidades de Alimentação e Nutrição (APPCC, POP’s, BPF, AQNS).  
10. Gestão e planejamento de Unidades de Alimentação e Nutrição.  
11. Seleção e preparo de alimentos: métodos de pré-preparo, preparo e cocção; Requisição de alimentos; 
técnicas dietéticas para alimentos de origem vegetal e animal; técnicas de armazenamento – in natura, 
resfriamento e congelamento.  
12. A sustentabilidade no processo produtivo de refeições (aspectos ambientais, sociais e econômicos, 
tratamento dos resíduos sólidos e reciclagem de materiais, aquisição de alimentos de produtores locais, 
utilização de produtos orgânicos e sazonais). 
13. Legislação, programas e políticas públicas com relação Alimentação e Nutrição.  
14. Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Lei n. 11.091, de 12 de janeiro de 2005 e alterações 
posteriores.  
 
NUTRICIONISTA ESCOLAR 
1. Fundamentos da Nutrição: conceito e objetivos; importância da nutrição no processo de desenvolvimento. 
2. Nutrição do Ciclo Vital: nutrição na gravidez e lactação, nutrição de bebês; cuidado nutricional do recém-
nascido de baixo peso; nutrição na infância e na adolescência.  
3. Administração de Serviços de Alimentação: estrutura administrativa dos serviços; recursos humanos; áreas 
físicas: preparo, distribuição, lactário e administração; equipamentos e instalações; direção dos serviços: 
comando e supervisão do pessoal - seleção e treinamento; controle do serviço: técnico-administrativo, 
sanitário, econômico e financeiro.  
4. Higiene e Segurança no Trabalho: evolução, história, conceituação e legislação de interesse do 
nutricionista; normas legais e técnico-operacional de higiene e segurança no trabalho em refeitórios, cozinha, 
cantinas e demais locais de refeição nos órgãos municipais.  
5. Ética Profissional.  
 
PROCURADOR MUNICIPAL 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
1. Constituição. Conceito. Classificação. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 
2. Poder Constituinte. Titularidade. Espécies. 
3. Princípios Constitucionais. 
4. Direitos e garantias fundamentais. Tutela constitucional das liberdades. Habeas Corpus. Habeas Data. 
Mandado de Segurança. Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Injunção. Direito de Petição. Ação 
Popular. Ação Civil Pública. 
5. Direitos Sociais. Conceito. Rol dos direitos sociais. Liberdade de associação profissional ou sindical. Direito 
de greve. 
6. Direitos Políticos. Privação dos direitos políticos. Suspensão. Partidos políticos. 
7. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Do estado de defesa. Do estado de sítio Forças 
Armadas. Segurança Pública 
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8. Organização político – administrativa. Estados–Membros. Autonomia estadual. Regiões metropolitanas. 
Aglomerações urbanas e micro regiões. Municípios. Responsabilidade criminal e política do prefeito 
municipal. Repartição de competências. Repartição em matéria administrativa. Repartição de matéria 
legislativa. Intervenção. Intervenção federal. Intervenção Estadual em municípios. 
9. Administração Pública. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Preceitos de observância 
obrigatória à Administração Pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Teto salarial. Concurso 
Público. Cumulação de vencimentos. Licitação. Improbidade Administrativa. Aposentadoria de Servidor 
Público Civil. Estabilidade. 
10. Organização dos poderes e do Ministério Público. Separação das funções estatais. Poder Legislativo. 
Poder Executivo. Poder Judiciário. Ministério Público. Advocacia Pública. Defensoria Pública. 
11. Processo Legislativo. Espécies normativas. Lei Complementar. Medidas Provisórias. Leis Orçamentárias. 
12. Controle de Constitucionalidade. Espécies. Ação Direta de Inconstitucionalidade genérica. Ação 
Declaratória de Constitucionalidade. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
13. Ordem Econômica e Financeira. Princípios Gerais da Atividade Econômica. Do Sistema 
Financeiro/Nacional. 
14. Seguridade Social. Parte Geral. Saúde. Previdência e Assistência Social. 
15. Do Conselho Nacional do Ministério Público. Composição e atribuições. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
1. Atos administrativos. Conceito. Classificação. Elementos. Revogação e Anulação. Convalidação. A 
competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência. 
2. Organização administrativa brasileira. Administração direta e indireta. Autarquia. Sociedade de Economia 
Mista. Empresa Pública. Fundações instituídas pelo Poder Público. 
3. Poderes administrativos. Vinculado. Discricionário. Regulamentar. Hierárquico. Disciplinar. De Polícia. 
4. Contratos Administrativos. Elementos. Características. Formalização. Alteração. Espécies. 
5. Licitação. Princípios. Dispensa e Inexigibilidade. Modalidades. Leis n° 8.666/93 e 10.520/02. 
6. Domínio Público. Bens Públicos. Espécies. Características. Afetação e Desafetação. Imprescritibilidade e 
Inalienabilidade. 
7. Intervenção do Estado na propriedade privada. Desapropriação. Tipos Constitucionais. Procedimento 
expropriatório. 
8. Serviços Públicos. Delegação. Concessão e Permissão. 
9. Agência Reguladora. Agência Executiva. Organização Social. Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público.  
10. Parceria Público-Privada. 
11. Controle da Administração Pública. Administrativo. Legislativo. Judiciário. Controle Interno. Controle 
Externo. 
13. Responsabilidade Objetiva do Estado. Fundamentos. Teorias. Ação regressiva. 
14. Servidores públicos. Regimes jurídicos. Princípios constitucionais. Servidores da Administração indireta. 
 
DIREITO CIVIL 
1. Da Lei. Vigência, hierarquia, aplicação, integração e interpretação. Revogação, derrogação e ab-rogação. 
Eficácia espacial e temporal: retroatividade e irretroatividade da lei. 
2. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 
3. Das pessoas. Pessoas naturais e pessoas jurídicas. Entes não personificados. Personalidade e capacidade 
jurídicas. Desconsideração da personalidade jurídica. Domicílio e residência. 
4. Dos fatos jurídicos. Negócio jurídico e atos jurídicos lícitos e ilícitos. Pressupostos de validade, prova, 
defeitos e invalidade. Teoria das nulidades. Boa-fé.  
5. Dos bens. Classificação, Bem de família. Dos bens públicos. 
6. Do ato ilícito e sua reparação. Da responsabilidade civil. Dano material e moral e sua reparação. Abuso de 
direito. Legítima defesa, exercício regular de direito e estado de necessidade. 
7. Prescrição e decadência. Princípios gerais. Distinções. Prazos. Interrupção e suspensão da prescrição. 
Renúncia. Ação regressiva. Decretação ex officio. 
8. Do direito das obrigações: modalidades, transmissão, adimplemento e extinção. Cessão de créditos. 
Obrigações líquidas e ilíquidas. Cláusula penal. Da mora. Da inexecução das obrigações Pagamento e 
quitação. Lugar e tempo. Perdas e danos. Juros legais e convencionais. 
9. Dos Contratos. Disposições Gerais. Conceito e função. A liberdade de contratar. O contrato dirigido e o 
contrato de adesão. O princípio da obrigatoriedade dos contratos. Extinção dos contratos. Causas: o distrato, 
resolução, resilição e rescisão unilateral e bilateral. Inexecução voluntária. A força maior. Garantias reais e 
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fidejussórias. Penhor. Hipoteca. Contratos típicos: compra e venda, troca, doação, locação de coisas, 
empréstimo, prestação de serviços, comodato, mútuo, depósito, seguro, fiança mandato, arrendamento 
mercantil (leasing) e alienação fiduciária em garantia. 
10. Dos atos unilaterais. Pagamento indevido e enriquecimento sem causa. 
11. Da posse. Conceito e classificação, aquisição, efeitos e perda. Proteção possessória.  
12. Dos direitos reais. Tipos. Aquisição e perda. Da propriedade. Domínio. Tipos de propriedade. Aquisição e 
perda da propriedade. Enfiteuse. Direitos reais sobre coisas alheias. Direitos reais de garantia.  
13. Do direito de família. Do casamento: capacidade, impedimentos, causas suspensivas, habilitação, 
celebração, provas, invalidade, eficácia. Da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Da proteção da 
pessoa dos filhos. Das relações de parentesco. Dos filhos: filiação, reconhecimento, adoção. Do poder 
familiar: exercício, suspensão e extinção. Do direito patrimonial e dos regimes de bens. Do usufruto e da 
administração dos bens de filhos menores. Dos alimentos. Do bem de família. Da união estável. Da tutela e 
da curatela. 
14. Do direito das sucessões. Da herança e sua administração: aceitação e renúncia da herança, excluídos 
da sucessão, herança jacente, petição de herança. Da sucessão legítima: ordem de vocação hereditária, 
herdeiros necessários, direito de representação. Da sucessão testamentária: testamento, capacidade para 
testar, formas ordinárias e especiais de testamento. Dos codicilos. Dos legados. Do direito de acrescer entre 
herdeiros e legatários. Das substituições. Da deserção. Da redução das disposições testamentárias. Da 
revogação do testamento. Do rompimento do testamento. Do testamenteiro. Do inventário e da partilha.  
  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
1. Jurisdição e competência: Formas. Limites da jurisdição civil. Modificações da competência.  
2. Ação: Conceito. Ação. Pretensão. Condições da ação.  
3. Processo: Processo e procedimento. Formação. Extinção e suspensão do processo. Pressupostos 
processuais.  
4. Sujeitos da relação processual: Partes. Litisconsórcio. Capacidade de ser parte e de estar em juízo. 
Assistência. Intervenção de terceiros. Oposição, nomeação à autoria. Denunciação da lide e chamamento ao 
processo. Ação regressiva. 
5. Pedido: Petição inicial – requisitos e vícios. Pedidos: determinado, genérico e alternativo; cumulação de 
pedidos; interpretação e alteração do pedido.  
6. Resposta do réu: Contestação. Exceção. Objeção. Carência de ação. Litispendência, conexão e 
continência de causa.  
7. Exceções processuais: Incompetência. Reconvenção. Revelia.  
8. Execução: Regras gerais. Provisória e definitiva. Embargos do devedor.  
9. Sentença e coisa julgada: requisitos da sentença. Julgamento extra, ultra e citra petitum. Conceitos e 
limites da coisa julgada. Preclusão. Coisa julgada. Eficácia preclusiva.  
10. Medidas cautelares. Antecipação da tutela.  
11. Ação declaratória incidental.  
12. Procedimentos Especiais.  
13. Duplo Grau de Jurisdição. Recurso em geral: Conceito. Pressupostos. Efeitos. Incidente de Uniformização 
de Jurisprudência. Ação Rescisória.  
14. Mandado de Segurança.  
15. Ação popular e ação civil pública.  
16. Reclamação e correição. 
 
DIREITO PENAL e PROCESSUAL PENAL:  
1. Norma penal: interpretação e limites de vigência no tempo e no espaço.  
2. Crime: conceito, sujeitos, objetos e circunstâncias.  
3. Causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade. Extinção da punibilidade.  
4. Crimes contra a vida, Lesões Corporais, contra o patrimônio e crimes contra a fé pública. 
5. Crimes contra a Liberdade Sexual e Crimes Sexuais contra vulneráveis. 
6. Crimes contra a Administração Pública: crimes praticados por funcionários contra a Administração em 
geral; crimes praticados por particular contra a Administração em geral e crimes contra a Administração da 
Justiça. 
7.  Inquérito policial. Ação penal e ação civil.  
8. Notitia criminis. Jurisdição Penal. 
9. Prisão. Liberdade Provisória. Medidas Cautelares alternativas à prisão. 
10. Citaçoes, intimações e notificações.  
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11. Processo Comum da competência do Juiz singular e do Tribunal do Júri. 
12. Processos Especiais. Procedimento Sumário e Juizado Especial Criminal. 
13. Nulidades. 
14. Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Revisão Criminal e Correição Parcial. 
15 Recursos: Apelação, Recurso em Sentido Estrito, Embargos de Declaração, Recurso Especial e 
Extraordinário.  
16. Processo e julgamento nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Responsabilidade penal 
do Prefeito. 
 
DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO:  
1. Relações de trabalho: empregado e empregador.  
2. Contrato Individual de Trabalho: natureza jurídica; duração; alteração; suspensão e interrupção; nulidade e 
efeitos; término. Contrato de trabalho com a Administração Pública.  
3. Duração e condições de trabalho – jornada, repouso, trabalho extraordinário e trabalho noturno, férias. 
Condições especiais de trabalho – segurança, higiene e medicina do trabalho; adicionais de periculosidade e 
insalubridade; trabalho da mulher, da criança e do adolescente.  
4. Estabilidade e garantia de emprego. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.  
5. Fiscalização, autuação e imposição de multas. Recursos. Inscrição e cobrança.  
6. Da Justiça do Trabalho: organização e funcionamento.  
7. Do Ministério Público do Trabalho: atribuições e competência.  
8. Direito Processual do Trabalho: princípios gerais; autonomia; 
singularidade.  
9. Atos, termos e prazos processuais. Nulidades dos atos processuais. Preclusão e perempção. Exceções. 
Conflitos de jurisdição. Audiências. Provas. Da decisão e sua eficácia. O jus postulandi.  
10. Dissídio individual: sujeitos, classificação, condições da ação, rito. Privilégios da Fazenda Pública. 
Aplicação subsidiária do direito comum.  
11. Execução. Execução provisória e definitiva. Execução contra a Fazenda Pública. Precatório e intervenção.  
12. Recursos no processo trabalhista: espécies; pressupostos de admissibilidade; efeitos.  
13. Prescrição. Decadência. 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
1. Sistema Constitucional Tributário. Princípios Constitucionais Tributários. Limitações ao poder de tributar. 
Competência e Capacidade Tributária. 
2. Tributo. Conceito. Natureza jurídica. Espécies. 
3. Obrigação Tributária. Conceito. Sujeição ativo e passivo. Solidariedade. 
4. Responsabilidade Tributária. Sujeição passiva indireta. Responsabilidade por solidariedade, sucessão e de 
terceiros. 
5. Crédito Tributário. Constituição. Lançamento: conceito, natureza jurídica, privilégios e garantias. 
6. Suspensão do Crédito Tributário. 
7. Extinção e exclusão do crédito tributário. Prescrição e decadência. 
8. Garantias e Privilégios do Crédito Tributário. 
9. Dívida Ativa. 
10. Administração tributária. Poderes das autoridades fiscais. Procedimento de fiscalização. Sigilo fiscal.  
11. Infrações tributárias e sanções: sanções criminais e administrativas. A figura do infrator no CTN. 
12. Impostos municipais. Espécies. 9. Taxas e contribuições municipais. 
 
DIREITO AMBIENTAL  
A proteção do meio ambiente na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Pará. Disposições 
gerais. Competência em matéria ambiental. Função social da propriedade. Da ordem econômica. 
Desenvolvimento sustentável. Princípios gerais de Direito Ambiental; Bens ambientais. Política Nacional do 
Meio Ambiente: Princípios. Objetivos. Instrumentos: padrões de qualidade, zoneamento ambiental. Avaliação 
de impacto ambiental. Licenciamento ambiental. Revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e 
criação de espaços territoriais especialmente protegidos. Competências. Sistema Nacional do Meio Ambiente 
– SISNAMA: Estrutura, composição e competências. Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 
Sistema Estadual de proteção ambiental. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 
SNUC: objetivos. Estrutura. Composição. Criação. Implantação e gestão de unidades de conservação. 
Categorias de unidades de conservação. Populações tradicionais. Compensação ambiental. Código Florestal 
e respectiva regulamentação: Princípios gerais. Áreas de preservação permanente. Reserva legal. Política 
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Nacional de Recursos Hídricos e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: objetivos, 
diretrizes gerais, competências, comitês de bacia hidrográfica e cobrança pelo uso da água. Saneamento 
básico. Parcelamento do solo urbano e a proteção do meio ambiente. Responsabilidade pelo dano ambiental: 
Responsabilidade administrativa. Infrações e sanções administrativas ambientais. Responsabilidade civil. 
Responsabilidade criminal. Termo de ajustamento de conduta ambiental: no âmbito administrativo e judicial. 
Proteção do meio ambiente em juízo: Mandado de segurança. 
 
DIREITO MUNICIPAL:  
1. Município. Autonomia. Limites. Competência privativa e concorrente.  
2. Lei Orgânica Municipal. Natureza. Conteúdo. A Lei Orgânica e as Constituições federal e estadual. A Lei 
Orgânica do Município de Canaã dos Carajás (Somente o que está disponível na página do concurso).  
3. Processo legislativo municipal. Iniciativa privativa. Urgência.  
4. Poderes políticos municipais. Competência. Controle.  
5. Administração municipal – composição. Administração direta e indireta: órgãos e entidades. 
6. Poder de polícia municipal – setores de atuação.  
7. Solo urbano – utilização, regulamentação.  
8. Proteção ao meio ambiente – competência e responsabilidade do Município.  
9. O Código de Trânsito brasileiro – competência do Município.  
10. Lei de Responsabilidade Fiscal.  
11. Estatuto dos Servidores - Lei 282/2012 – RJU de Canaã dos Carajás(Somente o que está disponível na 
página do concurso). 
12. Lei Ambiental Lei 132/06 (Somente o que está disponível na página do concurso). 
13. Código Tributário Lei 032/98 (Somente o que está disponível na página do concurso). 
 
LEGISLAÇÃO ESPECIAL 
1. Lei nº 4.717/65 – Ação Popular. 
2. Lei n.° 7.347, de 24.07.1985 – Lei de Ação Civil Pública. 
3. Lei n.° 8.069, de 13.07.1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
4. Lei n.° 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor. 
5. Lei nº 8.429/92 – Improbidade administrativa. 
6. Lei nº. 9503/97- Código de Trânsito Brasileiro. 
7. Lei nº. 9099/95, de 26 de setembro de 1995- Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 
8. Lei nº. 9.507/97- Habeas Data. 
9. Lei nº. 9.605, de 12.02.1998 – Meio Ambiente. 
10. Lei nº. 11343/06- Lei de Drogas. 
11. Lei nº. 11.340, de 07.08.2006 – Violência doméstica e familiar contra a mulher. 
12. Lei nº. 10.741, de 1º. 10.2003 – Estatuto do Idoso. 
13. Lei nº. 7.853, de 24.10.1989 – Apoio às pessoas portadoras de deficiência. 
14. Decreto nº 3.298, de 20.12.1999 – Política Nacional para integração da pessoa portadora de deficiência. 
15. Lei nº 12.527 DE 18/11/2011 - Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no 
inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991; e dá outras providências. 
16. Lei nº 9.504 DE 30/09/1997 - Estabelece normas para as eleições. 
 
PSICÓLOGO 
1. Psicologia Organizacional: conceito; histórico; cultura e clima organizacional; áreas de atuação; função do 
psicólogo nas organizações; saúde mental no trabalho. 
2. Aprendizagem, emoções e afetos na organização do trabalho: processos de aprendizagem e socialização 
organizacional; processos emocionais e afetivos constituintes do vínculo com as organizações e sua cultura. 
3. Psicologia Social: conceito; objeto de estudo; psicologia social crítica; processos de interação social. 
4. Psicologia da Saúde: processo saúde-doença; conceitos de saúde; conceito de higiene mental e psico-
higiene; medidas de promoção e prevenção em saúde; função do psicólogo na área de saúde. 
5. Psicopatologia: concepção de normal e patológico; desenvolvimento da concepção de doença mental; 
diagnóstico das perturbações mentais; papel do psicólogo na equipe multidisciplinar. 
6. Direitos Humanos e Cidadania: os novos cenários em direitos humanos e cidadania; temas atuais em 
direitos humanos no Pará e na Amazônia; 
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7. Teorias e Técnicas do Processo Grupal: conceitos principais em análise institucional; contribuições das 
teorias sistêmicas ao trabalho grupal; análise dos processos intergrupais; técnicas de dinâmicas de grupo. 
8. Avaliação Psicológica: conceito, princípios éticos na avaliação psicológica; tipos de avaliação psicológica; 
documentos psicológicos (declaração, atestado, parecer, laudo e relatório). 
9. Gestão de Pessoas: recrutamento; treinamento, avaliação de desempenho e desenvolvimento de pessoas. 
10. Psicodiagnóstico: definição; histórico; etapas do processo diagnóstico; diagnóstico e prognóstico; 
aspectos éticos implicados no diagnóstico. 
11. Teorias e Técnicas Psicoterápicas: principais teorias da personalidade; psicanálise, comportamental, 
gestalt, abordagem centrada na pessoa. 
12. Código de Ética: atribuições e código de ética do psicólogo organizacional e do trabalho e do psicólogo 
hospitalar. 
 
PSICÓLOGO CLÍNICO 
1. Elementos gerais sobre a prática clínica: 1.1. Psicologia Clínica e Políticas Públicas para a Saúde no Brasil; 
1.2. A função do psicólogo nos campos da promoção, vigilância e atenção integral à saúde, [AP1] em 
hospitais, consultórios, clínicas multidisciplinares, postos e/ou centros de saúde, centros comunitários, 
organizações não governamentais; 1.3. Modalidades de atuação do psicólogo clínico: atendimento individual, 
grupal, institucional, a crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais e famílias, orientação profissional; 1.4. 
O psicólogo clínico e o trabalho interdisciplinar; 1.5. Histórico das práticas terapêuticas psicológicas; 1.6. 
Elementos básicos da relação terapêutica: estabelecimento do vínculo, diagnóstico, plano de tratamento, 
contrato terapêutico, término do tratamento; 1.7. Processos psicológicos básicos e seus fundamentos; 1.8. As 
alterações das funções e estruturas psicológicas; Métodos e técnicas de avaliação psicológica no contexto 
clínico; 1.9. Métodos e técnicas de avaliação psicológica no contexto clínico; 1.10. Código de ética para o 
exercício profissional dos psicólogos nas questões concernentes à prática clínica, incluindo a ética do 
psicólogo clínico em pesquisas com seres humanos. 
2. Elementos Pertinentes aos Sistemas Psicológicos: 2.1. No âmbito das Terapias Cognitivas e 
Comportamentais: Procedimentos de intervenção; 2.2. Formulação de casos; 2.3. A prática clínica baseada 
nos princípios elementares do comportamento e de seus processos afetivos, cognitivos, sociais e 
institucionais concomitantes; 2.4. Técnicas das terapias cognitivas e comportamentais; 2.5. Formulação e 
tratamento de quadros relacionados no CID 10 e no DSM-IV; 2.6. Prática baseada em evidências. 
3. No âmbito das Psicoterapias Humanistas: 3.1. A Psicologia e o Humanismo Moderno, entendido como 
aquele no qual o ser humano é concebido e afirmado como fonte de suas representações e de seus atos, seu 
fundamento-sujeito; 3.2. A Fenomenologia de Husserl, Heidegger e Sartre como método nas psicoterapias 
existenciais; 3.3. As relações entre metafísica e fenomenologia; 3.4. O método fenomenológico na 
Gestalterapia; 3.5. A idéia de liberdade em Sartre como condição de possibilidade nas psicoterapias 
existenciais; 3.6. Os conceitos de consideração positiva incondicional, empatia e congruência e suas relações 
com o postulado de tendência atualizante no trabalho psicoterapêutico, na Abordagem Centrada na Pessoa; 
3.7. Os princípios psicoterapêuticos da Abordagem Centrada na Pessoa e os “grupos de encontro”; 3.8. As 
técnicas psicoterapêuticas da Gestal-terapia e seu uso na prática clínica; 4. No âmbito da Psicanálise: 4.1. O 
surgimento da Psicanálise: do método catártico à associação livre; 4.2. A hipótese do inconsciente e o 
descentramento do sujeito; 4.3. O princípio de determinação em Psicanálise: determinismo e causalidade; 
4.4. As pedras angulares da psicanálise: pressuposto de processos mentais inconscientes, reconhecimento 
do recalque, resistência e transferência, importância da sexualidade e Complexo de Édipo; 4.5. O discurso 
teórico da Psicanálise: a metapsicologia e os três pontos de vista (tópico, dinâmico e econômico); 4.6. 
Investigação e cura em Psicanálise; 4.7. O processo analítico e a questão da linguagem; 4.8. As teorias 
psicanalíticas depois de Freud; 4.9. Psicoterapias de orientação psicanalítica: recursos terapêuticos e 
procedimentos de intervenção.  
 
PSICÓLOGO EDUCACIONAL 
1. Ética Profissional em psicologia.  
2. Diferentes perspectivas teóricas em psicologia social, do desenvolvimento e da aprendizagem.  
3. Pesquisa em psicologia.  
4. Psicologia e políticas públicas.  
5. A instituição escolar e o psicólogo.  
6. Desenvolvimento, aprendizagem e interações sociais.  
7. Psicologia e formação de professores. 8. Políticas inclusivas e deficiência.  
9. A relação entre escola e famílias.  
10. A relação entre professores e alunos.  
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11. Documentos psicológicos.  
12. Fracasso escolar e suas múltiplas manifestações  
13. Diagnóstico e intervenção psicopedagógica.  
14. Habilidades sociais na educação.  
 
PSICOPEDAGOGO 
1. Psicopedagogia: conceitos, fundamentos, objeto e caráter interdisciplinar; 
2. Fundamentação Teórica e a Formação do Psicopedagogo: A construção teórica da Psicopedagogia na 
produção de uma prática clínica; 
3. A construção do conhecimento: teorias psicogenéticas de estudo e âmbito de atuação da Psicopedagogia; 
4. Desenvolvimento da linguagem e aquisição da leitura e da escrita; Desenvolvimento emocional e afetivo e 
implicações na aprendizagem; Dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita; 
5. Ética do trabalho psicopedagógico; 
6. Características Básicas do Diagnóstico Psicopedagógico; 
7. Aprendizagem: dificuldades, problemas, distúrbios e fracasso escolar; 
8. O papel do psicopedagogo na clínica; 
9. Diagnóstico e intervenção em psicopedagogia; 
10. A psicologia do desenvolvimento intelectual e afetivo - Piaget e Vygotsky.  
 
PROFESSOR I 
1. Lei 9394/96 (LDB).  
2. Diretrizes Curriculares Nacionais.  
3. Parâmetros Curriculares Nacionais; Concepções e Tendências Pedagógicas Contemporâneas: Projeto 
Pedagógico Tradicional, Projeto Pedagógico Escola Nova, Projeto Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico 
Progressista.  
4. Concepções da teoria sócio construtivista.  
5. Planejamento Escolar Elaboração de planos de ensino e de projetos. 
6. O planejamento escolar como organizador da ação educativa. 
7. Contribuições da Psicologia para o processo de ensino aprendizagem na Educação. 
8. Avaliação Escolar (concepções, funções, instrumentos).  
9. A Escola e sua função social.  
10. Novas Tecnologias (função e apoio na prática pedagógica).  
11. Processo de ensino aprendizagem nas dimensões cognitiva, sócio afetiva e Cultural.  
12. Gestão Escolar e Processo Político Pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade 
social.  
 
PROFESSOR II 
1. A educação e a escola.  
2. A relação educação-sociedade.  
3. A escola em seu contexto social.  
4. O ensino público no ensino fundamental e médio.  
5. A questão da qualidade do ensino.  
6. O aluno da escola pública.  
7. A criança e o adolescente - seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social; sua aprendizagem escolar.  
8. As relações sociais da escola pública (professor-aluno).  
9. Os grupos dos alunos.  
10. O ensino-aprendizagem da escola pública.  
11. Os vários conceitos de ensino.  
12. O planejamento didático - o que o aluno deve aprender, quem visa aprender, como ensinar, como 
avaliar a aprendizagem.  
13. Metodologia do ensino (problematizadora, tradicional, transmissão).  
14. Políticas Educativas, organização escolar e descentralização;  
15. Currículos e o aprender a viver juntos;  
16. Convivência e pluralismo.  
17. As tendências pedagógicas na educação;  
18. Planejamento de ensino e projeto pedagógico da escola;  
19. O processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, métodos;  
20. Avaliação do ensino/aprendizagem;  
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21. Educação inclusiva;  
22. Parâmetros curriculares nacionais nas séries iniciais - Temas Transversais; Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Artigos 205 a 214 da Constituição Federal;  
23. A Lei nº 9.394 / 96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Conselhos escolares e legislação 
educacional. 
 
PROFESSOR III/ PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM LETRAS - LINGUA PORTUGUESA 
1. Compreensão e interpretação de textos. 
2. Concepções de língua, linguagem e gramática. 
3. Modalidades oral e escrita da língua. 
4. Variação linguística, norma culta e prática pedagógica. 
5. Noções de texto, coerência e coesão. 
6. Gêneros discursivos e tipos textuais. 
7. Parâmetros Curriculares Nacionais: diretrizes metodológicas para o ensino de Português. 
8. Morfologia. 
9. Sintaxe. 
10. Semântica. 
 
PROFESSOR III/ PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM ED FISICA 
1. Atividades física/Movimento Humano: Performance (desempenho e condicionamento humano). 
2. Saúde e Qualidade de Vida. 
3. Aspectos do desenvolvimento humano: Motor (cognitivo, afetivo e social). 
4. Cultura Corporal (jogos, lutas, danças, ginástica, esporte, recreação e lazer). 
5. Abordagens da Educação Física Escolar. 
6. Tendências da Educação Física Escolar. 
7. Educação Física e Sociedade. 
8. Educação Física Inclusiva. 
9. Atividades ritmicas e expressivas. 
10. Educação Física no Processo Ensino-Aprendizagem. 
11. A importância da Educação física. 
12. Metodologia. 
13. Anatomia Humana: Aspectos gerais do corpo humano. 
14. Primeiros Socorros no Esporte. 
15. Princípios básicos do treinamento Esportivo. 
16. Perspectivas educacionais através do lúdico. 
17. Seleção de conteúdos. 
18. Regras e regulamentos. 
 
PROFESSOR III/PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM CIENCIAS (CFB) 
I – A Organização Geral dos Seres Vivos. 1. Características gerais. 2. A classificação e a diversidade dos 
organismos – vírus, bactérias, protozoários e fungos. 3. As características e a diversidade de vegetais e 
animais. 4. Fisiologia vegetal – fotossíntese, respiração, quimiossíntese, transpiração, hormônios e 
reprodução. 5. Os fundamentos da citologia e a divisão celular. II – O Corpo Humano e os Sistemas 
Integradores. 1. Sistemas orgânicos de integração interna – nutrição, respiração, circulação e excreção. 2. 
Sistemas orgânicos de integração com o ambiente – nervoso, endócrino, reprodutor, músculo-esquelético. 3. 
Os órgãos sensoriais – anatomia e fisiologia dos órgãos dos sentidos. III – As Bases da Genética e da 
Evolução Biológica. 1. Os experimentos e a primeira lei de Mendel. 2. Conceitos fundamentais da genética e 
os princípios de probabilidade. 3. Dos fatores de Mendel à biotecnologia – a engenharia genética, 
manipulação do DNA, transgenia, terapia gênica, clonagem, o projeto genoma humano e células-tronco. 4. 
Processos evolutivos – as evidências da evolução. Ideias e teorias evolucionistas. 5. Charles Darwin, a 
evolução e o neodarwinismo. IV – Os Fundamentos da Ecologia. 1. Conceitos fundamentais. 2. Componentes 
bióticos e abióticos nos ecossistemas. 3. Cadeia e teias alimentares e os níveis tróficos. Ciclos 
biogeoquímicos. 4. Comunidades e populações – relações intra e interespecíficas. 5. Ecossistemas terrestres 
e aquáticos. Os biomas brasileiros. 6. A relação homem-natureza e o equilíbrio ambiental: energia, água e os 
recursos renováveis. V – Saúde e Sexualidade. 1. Reprodução humana, concepção, gravidez, parto e 
métodos contraceptivos. 2. Doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS e o HIV. VI – A Matéria e os 
Fenômenos Químicos e Físicos. 1. O átomo e os elementos químicos. A Tabela Periódica. 2. As funções 
inorgânicas e as reações químicas. 3. A mecânica: referencial, espaço, tempo e velocidade. Cinemática, 
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dinâmica e estática. 4. A natureza e os princípios do magnetismo e o eletromagnetismo. 5. A luz, os 
fenômenos luminosos e o olho humano. 6. Calor, temperatura e escalas termométricas. O som e os 
fenômenos sonoros. 
 
PROFESSOR III/PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM ARTE 
1. Histórico do ensino da arte no Brasil. 
2. Fundamentos teóricos filosóficos e metodológicos para o ensino de arte 
3. Tendências contemporâneas das metodologias do ensino da arte. 
4. Concepções de ensino de Arte. 
5. Evolução gráfica e estética infantil. 
6. Diversidade e Inclusão no ensino de arte 
7. Avaliação em arte 
8. Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de Arte. 
9. Linguagens artísticas (Artes Visuais, Teatro, Música e Dança) 
10. Elementos de Estética e História da Arte Universal e local: da Pré historia a arte contemporânea. 
Principais manifestações, características das tendências artísticas e seus representantes.  
11. Multimeios e Arte 
12. Estética da Arte 
13. Elementos estruturais das linguagens artísticas e suas relações compositivas. 
14. Aspectos da cultura popular brasileira e paraense e as Manifestações Populares. 
 
PROFESSOR III/PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM GEOGRAFIA 
1. A Geografia como ciência: correntes e concepções do pensamento geográfico. 
2. Os conceitos geográficos: espaço geográfico, paisagem, lugar, deslugar, região, território e redes. 
3. A Geografia e a compreensão do cotidiano. O ensino de Geografia no Brasil. 
4. A representação cartográfica no ensino de Geografia. 
5- A reestruturação do espaço mundial: modos de produção, suas especificidades e repercussões na 
organização espacial, expansão capitalista pós queda do Muro de Berlim 
7. Relação sociedade natureza: do meio natural ao meio técnico-científico-informacional. Os desequilíbrios 
ambientais do mundo contemporâneo 
8. O espaço agrário mundial e brasileiro: dinâmica da produção, formas de apropriação e suas repercussões 
sócio-espaciais. 
9. O espaço urbano industrial e a dinâmica sócio espacial mundial e brasileiro. 
10. A apropriação da natureza pelas sociedades contemporâneas e as implicações na produção do espaço 
geográfico. 
11. A globalização e a Nova Ordem do espaço geográfico mundial. 
12. Os blocos internacionais de poder e as suas áreas de influência. A crise da zona do Euro. O papel da 
Rússia no contexto geopolítico atual. O atual papel do MERCOSUL no contexto latino americano e mundial. A 
crise econômica dos Estados Unidos e os reflexos no NAFTA. Os Tigres asiáticos nos dias atuais. 
13. As principais economias asiáticas nos dias atuais: China, Japão, Índia. 
14. O Brasil como potência regional e sua contextualização no atual panorama econômico mundial. 
15. O espaço brasileiro: organização e reorganização histórica do território nacional. 
16. Aspectos naturais do território brasileiro: aproveitamento econômico e impactos ambientais. 
17. A dinâmica demográfica brasileira. 
18. O espaço agrário brasileiro e as lutas pela posse da terra. Recentes mudanças fundiárias .Expansão da 
agropecuária e agroindústria moderna. 
19. Industrialização, urbanização e a (re) organização do espaço brasileiro. 
20. A configuração das regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro Sul; integração e 
(re)organização dos espaços regionais. 
21. O espaço paraense: a recente configuração geográfica; pós década de 1960. 
 
PROFESSOR III/PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM HISTORIA 
1. O tempo histórico, cultura e mentalidades: Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand Braudel, Georges Duby e 
Jacques Le Goff 
2. História, cultura e trabalho: Carlo Ginzburg, Natalie Davis, Robert Darnton, Eric Hobsbawm e Edward 
Thompson. 
3. Pós-modernidade, representação e poder simbólico: Pierre Bourdieu, Roger Chartier e Perry Anderson 
4. Trabalho, cultura, mitologia e organização do Estado na antiguidade Clássica. 
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5. A organização política, social e religiosa dos povos pré-históricos e pré-colombianos: os primeiros homens 
na África, os Inca, Maia e Asteca. 
6. As relações de poder na sociedade medieval da Europa ocidental: a cavalaria, os clérigos e servos. 
7. O Absolutismo na Europa moderna e a organização do Império Ultramarino português e espanhol na 
América; 
8. As relações de trabalho, de poder e religiosas no Brasil colonial: a escravidão negra e indígena, o 
catolicismo e as devoções no Brasil colonial: as festas, os ritos e as irmandades católicas como espaços de 
luta e conflito étnico-religiosos. 
9. A Amazônia colonial: formas de organização do trabalho indígena e africano. 
10. As revoltas indígenas e resistência negra no Brasil: fugas e rebeliões nos séculos XVIII e XIX. 
11. A revolução industrial no século XVIII. 
12. Os processos revolucionários europeus e americanos: o nascimento das democracias modernas. 
13. Os movimentos sociais e o processo de construção da nacionalidade: Inconfidência Mineira e Baiana. 
14. O I Império Brasileiro e o período regencial: as lutas de independência, a Cabanagem no Pará. 
15. O II Império Brasileiro: as questões nacionais de identidade e a Guerra do Paraguai no Brasil e na 
Amazônia: história e memória. 
16. As correntes imigratórias e o processo de formação do mercado assalariado no Brasil no final do século 
XIX e início do XX. 
17. Os abolicionismos e os republicanismos no Brasil. 
18. A vida e o trabalho no seringal da Amazônia brasileira no final do século XIX e nas primeiras décadas do 
século XX. 
19. Cultura, civilização e modernização das grandes cidades: os processos urbanísticos na Amazônia e suas 
contradições na virada do século XIX para o XX. 
20. Os movimentos sociais na Primeira República: a Revolta da Vacina Canudos, Contestado. 
21. A ideia de civilização e o neocolonialismo na África e na Ásia: o cenário da Primeira Guerra Mundial. 
22. As redescobertas do Brasil: os movimentos modernistas e a busca das raízes nacionais entre 1920 e 
1945. 
23. A Revolução de 30, o governo Vargas e as novas relações de trabalho. 
24. Nazismo, fascismo e integralismo: as formas de organização do Estado e da ação pública no período 
entre guerras. 
25. A II guerra mundial europeia: e a Batalha da Borracha, o Getulismo, o Baratismo no Pará. 
26. A cultura como instrumento disciplinarizador no governo Vargas e inauguração de uma releitura do 
nacionalismo, 1930-1954. 
27. A Guerra Fria: as revoluções na China, em Cuba, Vietnã e Angola. 
28. Teorias desenvolvimentistas: o governo militar, a integração nacional e os grandes projetos na Amazônia. 
29. Os movimentos sociais e o processo de redemocratização política, da anistia e de mobilização social nos 
anos de 1970 e 1980. 
30. A cultura como campo de luta e interpretação social entre os anos 50e 90: a bossa nova, o tropicalismo, o 
cinema novo, o rock nacional e manifestações culturais contra a discriminação (mulheres e afro-
descendentes). 
31. A desestruturação da política e economia no bloco socialista e a criação de uma nova ordem mundial: a 
globalização e a nova conjuntura social. 
32. Os movimentos sociais contemporâneos no Brasil: as lutas pela terra, por moradias e pela preservação do 
meio ambiente. 
33. As representações da Amazônia no mundo contemporâneo: do estereótipo da natureza despovoada ao 
de um território patrimônio da humanidade. 
34. Os direitos humanos e a igualdade social no Brasil contemporâneo, suas lutas e conquistas legais: 
Estatuto do idoso, Estatuto da criança e do adolescente, lei Maria da Penha e as leis contra preconceitos 
etnicos (afrodescendentes e povos indígenas). 
 
PROFESSOR III/PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM LETRAS/HABILITAÇÃO – LÍNGUA 
ESTRANGEIRA (INGLES) 
1. Compreensão de textos em língua inglesa: vocabulário e interpretação de texto. 
2. A estruturação da sequência superficial do texto: pronomes, numerais, artigos, sinônimos, dêiticos, tempos 
verbais, advérbios, locuções adverbiais, conjunções e preposições. 
3. Enunciados afirmativos, negativos e interrogativos. 
4. Fonologia da língua inglesa: pronúncia dos sufixos verbais (3ª pessoa do presente do indicativo, passado e 
particípio), pronúncia do sufixo flexional nominal (plural) e do caso genitivo. 
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5. Morfologia da língua inglesa: prefixos, sufixos flexionais, sufixos derivacionais, sufixos homófonos, 
paradigmas flexionais (nome, verbo e adjetivo). 
6. Sintaxe da língua inglesa: padrões básicos da sentença, classificação funcional das formas linguísticas 
(sujeito, predicado, complemento do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento do objeto, objeto da 
preposição, complemento nominal), vozes verbais (ativa e passiva), discurso indireto, perguntas tag. 
7. Ensino-aprendizagem da língua inglesa: Abordagem Comunicativa, Aprendizagem baseada em tarefas, 
Inglês para fins específicos (ESP). 
8. Autonomia e motivação na aprendizagem: estilos e estratégias de Aprendizagem. 
 
PROFESSOR III/PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM MATEMÁTICA 
1. Educação Matemática: principais aspectos da Modelagem no ensino de Matemática, da Etnomatemática e 
da Didática da Matemática. Recursos metodológicos para o ensino de Matemática: resolução de problemas, 
história da matemática, jogos matemáticos e uso de tecnologias da informação no ensino de matemática. 
2. Situações problema, envolvendo cálculo de área e volume de objetos geométricos com suas respectivas 
unidades de medida. 
3. Situações problema envolvendo relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 
4. Operações com conjuntos: união, intersecção, diferença; propriedades; problemas. Conjuntos Numéricos: 
Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais e Reais. 
5. Situações problema envolvendo equações e inequações do 1º e do 2º graus, funções do 1º e do 2º graus, 
funções exponenciais e funções logarítmicas. 
6. Situações problema, envolvendo Contagens, Combinatórias, Progressões Aritméticas e Progressões 
Geométricas. 
7. Situações problemas envolvendo a resolução de sistemas lineares. 
8. O uso de matemática comercial e financeira em problemas vivenciados no ensino fundamental: razão, 
proporção, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e juros compostos. 
9. Tratamento da informação: análise de gráficos e tabelas, média aritmética simples e média ponderada.  
10. Raciocínio lógico, compatível com o nível de professor de matemática. 


