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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2014 
 

CRONOGRAMA PREVISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMENTA O CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO 
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO E ADOTA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO, Estado da Paraíba, em cumprimento ao 
que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, por intermédio da COMISSÃO 
ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, criada através da Portaria nº 034/2014, e, 
por meio da Empresa CONTEMAX CONSULTORIA S/C LTDA, contratada através de processo 
de licitação, na modalidade Concorrência, tipo técnica e preço, torna público a abertura de 
inscrições para CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, objetivando o preenchimento 
de cargos vagos especificados e quantificados no Anexo I deste edital. O Concurso será regulado 
pelas instruções especiais constantes do Edital de abertura, seus anexos e eventuais retificações, 
caso existam, Lei Orgânica do Município e demais legislação aplicável à espécie. 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 

1. DO CONCURSO 

 
1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de Cargos atualmente criados ou vagos e dos 
que vierem a vagar dentro do prazo de validade do concurso, regidos pelo regime jurídico 
estatutário do Município de SÃO BENTO. 
1.2. Do total de vagas aos cargos que vierem a ser oferecido durante o prazo de validade deste 
Concurso Público, 5% (cinco por cento) serão reservadas aos portadores de necessidades 
especiais, desde que a necessidade não seja incompatível ao exercício do cargo, nos termos do 
artigo 37, VIII, da Constituição Federal, na Lei nº 7.853 de 24/10/1989 e Decreto nº 3.298 de 
20.12.1999 e suas alterações e do disposto neste Edital. 

ATIVIDADE DATA 

Período de inscrições (Internet) 
De 09 a 

30/06/2014 

Divulgação das inscrições 
deferidas e  Concorrência 

07/07/2014 

Consulta/Impressão do Cartão de 
Confirmação de Inscrição via 
Internet 

À partir de 
21/07/2014 

Consulta ao local de prova 
À partir de 
21/07/2014 

Aplicação das Provas Objetivas 03/08/2014 

Divulgação dos gabaritos 05/08/2014 

Interposição de recursos contra 
os gabaritos 

07 e 
08/08/2014 

MAIORES INFORMAÇÕES 

Contemax Consultoria  

Divisão de Concursos 

 

Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 475, Edf. Empresarial 

Royal Trade Center, 3º andar, salas 305/309, CEP: 

58.030-906, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB. 
Tel.:  (83) 3513;9215 

Informações: Dias úteis, de 9h às 17 h (horário de Brasília) 

site: www.contemaxconsultoria.com.br 

E-mail: contato@contemaxconsultoria.com.br 
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1.3. O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) anos, contados a partir da data da 
homologação do resultado final, podendo, a critério da Prefeitura do Município de SÃO BENTO, 
ser prorrogado uma vez por igual período. 
1.4. Os cargos, as vagas, as vagas para candidatos portadores de necessidades especiais, a 
carga horária semanal, os vencimentos, os requisitos/escolaridade exigidos e a taxa de inscrição 
são os estabelecidos nas tabelas abaixo: 
 
TABELA – I 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 37,001 

Nº CARGO 
JORNADA 
DE TRA-
BALHO 

Nº DE VAGAS 
ESCOLARIDADE 

MÍNIMA 
REMUNERAÇÃO 

NPD PD TOTAL 

01 
Agente de 
Portaria 

40 06 01 07 Ensino Fundamental. 724,00 

02 
Auxiliar de 
Serviços Ge-
rais 

40 23 02 25 Ensino Fundamental. 724,00 

03 Cozinheiro 40 06 01 07 Ensino Fundamental. 724,00 

 
TABELA – II 
 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 47,00 

Nº CARGO 
JORNADA 
DE TRA-
BALHO 

Nº DE VAGAS 
ESCOLARIDADE 

MÍNIMA 
REMUNERAÇÃO 

NPD PD TOTAL 

04 
Agente Ad-
ministrativo 

40 02 00 02 
Ensino médio com-
pleto. 

724,00 

05 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 
PSF- SÃO 
BERNARD
O -MICRO-
ÁREA  30 

40 01 00 01 

I - residir na área da 
comunidade em que 
atuar; 
II - haver concluído, 
com aproveitamento, 
curso introdutório de 
formação inicial e 
continuada; e  
III - haver concluído 
o ensino médio. 

724,00 

                                                 
1
 A taxa de inscrição deve ser acrescida de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos), correspondente a despesa com a 

Instituição Bancária, relativa ao recebimento das inscrições. 
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06 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 
PSF- SÃO 
BERNARD
O -MICRO-
ÁREA  55 

40 01 00 01 

I - residir na área da 
comunidade em que 
atuar; 
II - haver concluído, 
com aproveitamento, 
curso introdutório de 
formação inicial e 
continuada; e  
III - haver concluído 
o ensino médio. 

724,00 

07 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 
PSF- SÃO 
BERNARD
O -MICRO-
ÁREA 73 

40 01 00 01 

I - residir na área da 
comunidade em que 
atuar; 
II - haver concluído, 
com aproveitamento, 
curso introdutório de 
formação inicial e 
continuada; e  
III - haver concluído 
o ensino médio. 

724,00 

08 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 
PSF- 
CENTRO E 
CÍCERO 
DIAS – 
MICRO=ÁR
EA 33 

40 01 00 01 

I - residir na área da 
comunidade em que 
atuar; 
II - haver concluído, 
com aproveitamento, 
curso introdutório de 
formação inicial e 
continuada; e  
III - haver concluído 
o ensino médio. 

724,00 

09 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 
PSF- SÃO 
BENTINHO 
– MICRO-
ÁREA 06 

40 01 00 01 

I - residir na área da 
comunidade em que 
atuar; 
II - haver concluído, 
com aproveitamento, 
curso introdutório de 
formação inicial e 
continuada; e  
III - haver concluído 
o ensino médio. 

724,00 

10 
Agente de 
Combate às 
Endemias 

40 04 00 04 

I - haver concluído o 
ensino médio.  
II - haver concluído, 
com aproveitamento, 
curso introdutório de 
formação inicial e 
continuada.  

724,00 
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11 
Assistente 
de Sala de 
Aula 

40 09 01 10 
Ensino médio 
completo.  724,00 

12 
Inspetor 
Escolar 

40 05 01 06 
Ensino médio 
completo.  

724,00 

13 
Condutor 
Socorrista 

40 03 00 03 

Ensino médio 
complete, CNH “D” e 
certificado do curso 
de formação de 
condutor socorrista. 

724,00 

14 

Motorista 

40 07 00 07 

Ensino médio 
completo e 
habilitação na 
categoria D. 

724,00 

15 
Operador 
de Micro-
Computador 

40 03 00 03 
Ensino médio 
completo. 724,00 

16 
Recepcion-
ista 

40 02 00 02 
Ensino médio com-
pleto.   

724,00 

17 
Secretário 
Escolar 

40 05 01 06 
Ensino médio com-
pleto.   

724,00 

18 
Técnico em 
Edificações 40 01 00 01 

Curso Técnico em 
Edificações e 
registro no CREA.  

724,00 

19 
Técnico em 
Enferma-
gem 

40 05 01 06 
Curso Técnico em 
Enfermagem e 
registro no COREN.  

724,00 

20 
Técnico em 
Saúde Bu- 
cal 

40 02 00 02 
Curso Técnico em 
Saúde Bucal.  724,00 

21 
Técnico em 
Prótese 
Dentária 

40 01 00 01 
Curso Técnico em 
Prótese Dentária.  724,00 

 
TABELA – III 
 

NÍVEL SUPERIOR 

TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 67,00 

Nº CARGO 
JORNADA 
DE TRA-
BALHO 

Nº DE VAGAS 
ESCOLARIDADE 

MÍNIMA 
REMUNERAÇÃO 

NPD PD 
TO-
TAL 

22 

Assistente 
Social 

40 02 01 03 

Curso Superior em 
Serviço Social, com 
registro no CREES – 
13ª  
Região/PB.  

1.000,00 
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23 
 
Cirurgião 
Dentista 

40 04 01 05 
Curso superior em 
Odontologia e 
registro no CRO. 

1.000,00 

24 
Enfermeiro 

40 07 01 08 
Curso Superior em 
Enfermagem, com 
registro no COREN.  

1.000,00 

25 

Educador 
Físico 

40 01 00 01 

Curso Superior em 
Educação Física 
(Bacharelado) e 
registro no Conselho 
Regional de 
Educação Física.  

1.000,00 

26 
Farmacêutico 

40 01 00 01 
Curso Superior em 
Farmácia, com 
registro no CRF  

1.000,00 

27 

Fisioterapeu-
ta 

40 02 00 02 

Curso Superior em 
Fisioterapia, com 
registro no 
CREFITO.  

1.000,00 

28 
Fonoau-
diólogo 40 03 01 04 

Curso Superior em 
Fonoaudiologia, com 
registro no CRFa.   

1.000,00 

29 

Médico 
Anestesiolo-
gista 

20 01 00 01 

Graduação em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência Médica 
na Área e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.437,00 

30 

Médico-
Clínico Geral 

40 06 01 07 

Graduação em 
Medicina e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.000,00 

31 

Médico Car-
diologista 

20 01 00 01 

Graduação em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência Médica 
na Área e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.437,00 

32 

Médico-
Dermatolo-
gista 

20 01 00 01 

Graduação em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência Médica 
na Área e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.437,00 
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33 

Médico-
Endocrinolo-
gista 

20 01 00 01 

Graduação em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência Médica 
na Área e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.437,00 

34 

Médico-
Endoscopista 

20 01 00 01 

Graduação em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência Médica 
na Área e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.437,00 

35 

Médico-
Ginecologista 

20 01 00 01 

Graduação em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência Médica 
na Área e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.437,00 

36 

Médico Neu-
rologista 

20 01 00 01 

Graduação em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência Médica 
na Área e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.437,00 

37 

Médico-
Otor-
rinolaringolo-
gista 20 01 00 01 

Graduação em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência Médica 
na Área e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.437,00 

38 

Médico-
Ortopedista 

20 01 00 01 

Graduação em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência Médica 
na Área e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.437,00 
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39 

Médico Pedi-
atra 

20 01 00 01 

Graduação em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência Médica 
na Área e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.437,00 

40 

Médico 
Psiquiatra 

20 01 00 01 

Graduação em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência Médica 
na Área e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.437,00 

41 

Médico-
Ultrassono-
grafista 

20 01 00 01 

Graduação em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência Médica 
na Área e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.437,00 

42 

Médico-
Urologista 

20 01 00 01 

Graduação em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência Médica 
na Área e Registro 
no Órgão 
Competente. 

1.437,00 

43 
Nutricionista 

40 03 00 03 
Curso Superior em 
Nutrição, com 
registro no CRN.    

1.000,00 

44 
Psicólogo 

40 03 01 04 
Curso Superior em 
Psicologia, com 
registro no CRP. 

1.000,00 

 
TABELA – IV 
 

GRUPO MAGISTÉRIO 

TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 67,00 

Nº CARGO 
JORNADA 
DE TRA-
BALHO 

Nº DE VAGAS 
ESCOLARIDADE 

MÍNIMA 

REMUNERAÇÃO 
VENC. + GEAD= 

(R$) 
NPD PD TOTAL 

45 
Professor 
de Ciências 30 01 00 01 

Licenciatura Plena 
em Ciências 
Biológicas.  

1.432,58 

46 
Professor 
de Educ. 
Física 

30 01 00 01 
Licenciatura Plena 
em Educação 
Física.  

1.432,58 
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47 

Professor 
de 
Educação 
Infantil 

30 09 01 10 

Licenciatura Plena 
em Pedagogia 

1.432,58 

48 

Professor 
de 
Educação 
Infantil-
Especialista 

30 03 00 03 

Licenciatura Plena 
em Pedagogia com 
especialização em 
educação infantil 

1.432,58 

49 
Professor 
de 
Geografia 

30 01 00 01 
Licenciatura Plena 
em Geografia. 

1.432,58 

50 
Professor 
de História 

30 01 00 01 
Licenciatura Plena 
em História. 

1.432,58 

51 

Professor 
de Inglês 

30 02 00 02 

Licenciatura Plena 
em Letras com 
habilitação em 
Inglês. 

1.432,58 

52 

Professor 
de 
Português 

30 01 00 01 

Licenciatura Plena 
em Letras, com 
habilitação em 
Língua Portuguesa. 

1.432,58 

53 
Professor 
de  
Matemática 

30 01 00 01 
Licenciatura Plena 
em Matemática. 

1.432,58 

 
NPD – NÃO PORTADOR DE DEIFIÊNCIA 
PD – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 
* Será convocado pela Prefeitura Municipal de SÃO BENTO para o Curso introdutório de formação 
inicial de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, conforme 
exigência contida na Lei Federal nº 11.350 de 05 de outubro de 2006, os candidatos aprovados na 
prova objetiva e classificados até 03 (três) vezes o número de vagas deste edital. 
1.5. O candidato aprovado e nomeado deverá prestar serviço dentro do horário estabelecido pela 
Administração, podendo ser, conforme o caso, em regime de plantão diurno/noturno em dias de 
semana, sábados, domingos, respeitada a jornada semanal de trabalho, e estará sujeito ao 
cumprimento do estágio probatório. 
1.6. Além do vencimento base (Padrão) descrito para o cargo é observada toda legislação 
municipal vigente compositora da remuneração do servidor público e demais vantagens de ordem 
pecuniária do Estatuto Funcional. 
 

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 
2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento. 
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2.2. O candidato será responsável por qualquer erro e omissão, bem como pelas informações 
prestadas na ficha de inscrição. O candidato que não satisfizer a todas as condições estabelecidas 
neste Edital não será admitido ao serviço público. 
2.3. O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas 
as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão 
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e etapas, e que o fato 
seja constatado posteriormente. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições ficarão abertas: 
 
VIA INTERNET: de 00h00m do dia 09 de junho às 23h:59m do dia 30 de junho de 2014, no 
site www.contemaxconsultoria.com.br 
 
VIA PRESENCIAL no período de 09 à 30 de junho de 2014, As inscrições presenciais serão 
realizadas na CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO, que funcionará no seguinte local: 
sede da Prefeitura Municipal, sito na Praça Tiradentes, centro, São Bento, no horário das 08h:00m 
às 11h:30m, exceto sábados, domingos e feriados. 
3.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento. 
3.3. O candidato será responsável por qualquer erro e omissão, bem como pelas informações 
prestadas na ficha de inscrição. O candidato que não satisfizer a todas as condições estabelecidas 
neste Edital não será admitido ao serviço público. 
3.4. O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas 
as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão 
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e etapas, e que o fato 
seja constatado posteriormente. 
3.5. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar sua opção de cargo constantes das tabelas do 
sub-item 1.4 deste Edital. 
3.6. O candidato poderá optar por mais de um cargo constantes das Tabelas do subítem 1.4., 
desde que respeitando o horário de aplicação das provas. 
3.7. Efetivada a inscrição, não será permitida alteração de cargo apontada na ficha de inscrição; 
3.8. Para inscrever-se, o candidato deverá no período de inscrição: 
3.8.1. Acessar o site www.contemaxconsultoria.com.br e localizar o "link" correlato ao 
Concurso. 
3.8.2. Ler na íntegra o Edital; 
3.8.3. Preencher o Formulário de Inscrição no site, optando pelo cargo pretendido, no qual 
declarará estar ciente das condições exigidas e das normas expressas no Edital; 
3.8.4. Clicar no campo Enviar os dados da inscrição; 
3.8.5. Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da respectiva taxa de inscrição; 
3.8.6. O boleto referente à inscrição deverá ser pago até o dia de seu vencimento em qualquer 
agência bancária; 
3.8.7. O valor da taxa de inscrição para realização do Concurso está definido nas Tabelas do sub-
item 1.4; 
3.8.8. O pagamento por agendamento somente será aceito se estiver dentro do período de 
inscrições e se comprovada a sua efetivação dentro deste mesmo período; 

http://www.contemaxconsultoria.com.br/
http://www.ibfc.org.br/
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3.8.9. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por meio de cheque, depósito em caixa 
eletrônico, pelos correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período de inscrição ou 
por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital; 
3.8.10. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá estar ciente de 
que preenche os requisitos necessários para admissão, especificados neste Edital; 
3.8.11. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo. 
3.8.12. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar; 
3.8.13. A formalização da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento de todos os 
campos da ficha de inscrição pelo candidato, pagamento da respectiva taxa com emissão de 
comprovante de operação emitido pela instituição bancária; 
3.8.14. O descumprimento das instruções para a inscrição pela internet implicará na não 
efetivação da inscrição; 
3.8.15. A partir de 07/07/2014, o candidato deverá conferir, no site 
www.contemaxconsultoria.com.br as inscrições homologadas. Caso seja detectada falta de 
informação, o candidato deverá entrar em contato com a CONTEMAX CONSULTORIA no 
telefone (0XX83) 3513.9215, para verificar o ocorrido; 
3.8.16. A Prefeitura Municipal de São Bento e a CONTEMAX não se responsabilizarão por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados; 
3.8.17. O comprovante de inscrição do candidato será o próprio boleto, devidamente quitado; 
3.8.18. É de inteira responsabilidade do candidato à manutenção sob sua guarda do comprovante 
do pagamento da taxa de inscrição, para posterior apresentação, se necessário; 
3.8.19. Informações complementares referentes às inscrições poderão ser obtidas no site 
www.contemaxconsultoria.com.br; 
 

4. DA INSCRIÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL 

 
4.1 Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever 
neste Concurso Público, desde que os cargos pretendidos sejam compatíveis com a necessidade 
de que são portadores, conforme estabelece o Artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, Lei 
7853 de 1989 regulamentada pelo Decreto Federal 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto 
Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 
4.2 É considerada pessoa portadora de necessidades especiais a que se enquadra nas categorias 
especificadas no Decreto Federal 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004. 
4.3 Não serão considerados como portadoras de necessidades especiais os distúrbios de 
acuidade visual e/ ou auditiva passíveis de correção. 
4.4 Em obediência ao disposto no Decreto 3.298 de 20/12/1999, aos candidatos portadores de 
necessidades especiais habilitados, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das 
vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso. 
4.5 O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se o cargo, especificado na Tabela I deste 
Edital, é compatível com a necessidade de que é portador. 
4.6 As vagas, destinadas aos portadores de necessidades especiais, definidas na Tabela I que 
não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso ou por não 
enquadramento como portadora de necessidade especial na perícia médica, serão preenchidas 
pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 
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4.7 Aos candidatos portadores de necessidades especiais serão resguardadas as condições 
especiais previstas no Decreto Federal 3.298 de 20/12/1999, particularmente em seu art. 41, 
participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere 
ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação 
das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
4.8 O candidato que no ato da inscrição especificar ser portador de necessidade especial e 
necessite de prova especial no dia da realização da prova, deverá ainda requerê-lo por escrito 
conforme Anexo III, durante o período das inscrições e enviar via Correio pelo serviço de Sedex ou 
carta registrada com AR, à CONTEMAX CONSULTORIA conforme item 4.9 indicando as 
condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas, como por exemplo, prova 
em braile ou ampliada, anexando o laudo médico atestando a espécie, grau ou nível da 
necessidade especial, com expressa referência ao código correspondente à Classificação 
Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da necessidade, inclusive para 
assegurar revisão de adaptação da sua prova. 
4.9 O candidato inscrito como portador de necessidade especial deverá enviar o requerimento 
constante do Anexo III e laudo médico à CONTEMAX CONSULTORIA, com data de postagem até 
o dia 30 de junho de 2014, via Correio pelo serviço de SEDEX para Av. Epitácio Pessoa, 475, 
Edf. Empresarial Royal Trade Center, 3º andar, salas 305/309, CEP: 58.030-906, Bairro dos 
Estados, João Pessoa/PB, com o título de CONCURSO SÃO BENTO - PORTADOR DE 
NECESSIDADE ESPECIAL. 
4.10 Os candidatos que não atenderem, dentro do prazo do período das inscrições, aos 
dispositivos mencionados no item 4.8 e 4.9 não serão considerados como portadores de 
necessidades especiais e não terão a prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado. 
4.11 Os candidatos que se declararem portadores de necessidades especiais, se aprovados no 
Concurso Público, terão seus nomes publicados em lista à parte e também na lista geral de 
classificação. 
4.12 Os candidatos portadores de necessidades especiais, que não realizarem a inscrição 
conforme as instruções constantes deste Capítulo não poderão impetrar recurso em favor de sua 
situação. 
4.13 Será eliminado da lista de portadores de necessidades especiais o candidato cuja 
necessidade assinalada na ficha de inscrição não se constate, devendo constar apenas da lista de 
classificação geral de aprovados. 
4.14 Os candidatos inscritos como portadores de necessidades especiais e aprovados nas etapas 
do concurso público, serão convocados pela Prefeitura Municipal de SÃO BENTO, para perícia 
médica, com a finalidade de avaliação quanto à configuração da necessidade e a compatibilidade 
entre as atribuições do cargo e a necessidade declarada. 
4.15 Será excluído da Lista Especial (portadores de necessidades especiais) o candidato que não 
tiver configurada a necessidade declarada, (declarado não portador de necessidade especial pelo 
órgão de saúde encarregado da realização da perícia), passando a figurar somente na Lista Geral 
e será excluído do Concurso Público o candidato que tiver necessidade considerada incompatível 
com as atribuições do cargo. 
 

5. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
5.1. As provas Objetivas constarão de questões de múltipla escolha conforme Anexo I, com cinco 
alternativas cada, terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos programáticos 
contidos no Anexo IV. 
5.2. A data, o local e a hora da aplicação da prova objetiva será definida no CARTÃO DE 
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO. 
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5.2.1 As provas serão aplicadas em dois turnos, sendo que no turno da manhã serão 
aplicadas as provas para os cargos de nível fundamental e superior, enquanto que no turno 
da tarde, para os cargos de médio e técnico. 
5.3. O candidato deverá acessar o site www.contemaxconsultoria.com.br para obter as 
informações de data, local e horário de prova na data prevista de 21 de julho de 2014. 
5.4. Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos ou 
feriados, respeitados preceitos religiosos. 
5.5. O candidato será convocado para realizar a prova no Município de SÃO BENTO. 
5.5.1 Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados existentes 
para realização de provas em SÃO BENTO a CONTEMAX reserva-se o direito de alocá-los em 
cidades próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e 
alojamento desses candidatos. 
5.6. O candidato deve acompanhar pelo Edital de Convocação, para a realização das provas 
objetivas através do site da CONTEMAX e o site da Prefeitura Municipal de SÃO BENTO. 
5.7. Não será aceita como justificativa de ausência ou de comparecimento em data, local ou 
horários incorretos para realização da prova. 
5.8. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo e data 
de nascimento, poderão ser corrigidos no dia das respectivas provas, com o fiscal de sala. 
5.9. O candidato que não solicitar a correção dos dados deverá arcar exclusivamente com as 
consequências advindas de sua omissão. 
5.10. O candidato que, por qualquer que seja o motivo, não tiver seu nome constando do Edital de 
Convocação, mas que apresente o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes 
previstos neste Edital, poderá participar do Concurso Público, devendo preencher e assinar, no dia 
da prova, formulário específico. 
5.11. A inclusão de que trata o item 5.10 será realizada de forma condicional, sujeita a posterior 
verificação quanto à regularidade da referida inscrição; 
5.12. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 
cancelada, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 
decorrentes. 
5.13. O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela 
constante do seu documento de identidade, vedada a aposição de rubrica. 
5.14. Depois de identificado e instalado na sala de prova, o candidato não poderá consultar ou 
manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de início da 
prova. 
5.15. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 
5.16. É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando arma, mesmo que possua o 
respectivo porte. 
5.17. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de 
Convocação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do fechamento dos portões, 
munido de: 
a) Comprovante de inscrição; 
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula de Identidade (RG), Carteira de 
Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado 
Militar, e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97) ou 
Passaporte. 
c) Caneta esferográfica transparente (acrílica) de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha 
macia. 
5.18. Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos 
discriminados no subitem anterior, desde que permita, com clareza, a sua identificação. 
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5.19. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
5.20. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Boletim de Ocorrência, 
Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade 
Funcional de natureza pública ou privada. 
5.21. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem 
pública ou privada. 
5.22. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
5.23. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato. 
5.24. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato consultas bibliográficas de 
qualquer espécie, bem como usar no local de exame armas ou aparelhos eletrônicos (agenda 
eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman etc.) boné, 
gorro, chapéu e óculos de sol. O descumprimento desta instrução implicará na eliminação do 
candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 
5.25. A CONTEMAX recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem 
anterior, no dia de realização das provas. 
5.26. A CONTEMAX e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO não se responsabilizarão 
por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização 
das provas. 
5.27. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização da prova, for 
surpreendido comunicando-se com outro candidato ou com terceiros, verbalmente, por escrito ou 
por qualquer outro meio de comunicação. 
5.28. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante não 
realizará as provas. 
5.29. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e 
de razoabilidade. 
5.30. Não será admitida troca de cargo ou local de realização das provas. 
5.31. Excetuada a situação prevista no item 5.28 deste item, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo 
ocasionar inclusive a não-participação do candidato no Concurso Público. 
5.32. No ato da realização da prova, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões. O candidato não poderá retirar-se da sala de prova levando qualquer um desses 
materiais, sem autorização e acompanhamento do fiscal. 
5.33. Para a realização das provas objetivas, o candidato lerá as questões no caderno de 
questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
transparente (acrílica) de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido 
para correção; 
5.34. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de 
uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legível. 
5.35. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, 
pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do 
candidato. 
5.36. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
5.37. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal as folhas de respostas e o caderno de 
questões, cedido para a execução da prova; 
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5.38. A Prova Objetiva terá duração de 03 horas. 
5.39. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova depois de transcorrida 
01 hora do início da mesma. 
5.40. O candidato somente levará o Caderno de Questões depois de transcorridas 02 horas do 
início da prova. 
5.41. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 
b) Não apresentar o documento de identidade exigido no item 5.17., alínea "b" deste Capítulo; 
c) Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo mínimo de 
permanência estabelecido no Item 5.39. 
e) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou com terceiros, por escrito ou por 
qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se 
de livros, notas, impressos não permitidos ou calculadoras; 
f) For surpreendido usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou fazendo uso de telefone celular, 
gravador, receptor, pager, bip, gravador, notebook e/ou equipamento similar; 
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Caderno de Questões conforme o item 5.37 e a sua Folha de Respostas. 
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a 
qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes; 
j) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
k) Ausentar-se da sala de provas, portando as folhas de respostas e/ou cadernos de questões; 
l) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de 
respostas; 
m) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 
terceiros, em qualquer etapa do concurso público. 
n) Não permitir a coleta de sua assinatura. 
o) Descumprir as normas e os regulamentos da CONTEMAX CONSULTORIA e da Prefeitura 
Municipal de SÃO BENTO durante a realização das provas. 
p) Não seguir as normas deste Edital. 
5.42. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das 
provas e/ou critérios de avaliação/classificação. 
5.43. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, ou por investigação 
policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será 
automaticamente eliminado do concurso público. 
5.44. A CONTEMAX não fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos após o 
encerramento de cada etapa do Concurso Público. 
5.45. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão de afastamento do candidato da sala de provas. 
5.46. O Gabarito das Provas Objetivas será divulgado no endereço eletrônico 
www.contemaxconsultoria.com.br, até 24 horas após a aplicação da mesma. 
 

6. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 
6.1. O comprovante de confirmação de inscrição será disponibilizado no endereço eletrônico 
www.contemax.consultoria.com.br. a partir do dia 21 de julho de 2014. 
6.2. Os candidatos que não o receberem até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para a 
realização das provas poderão informar-se sobre o local, a data, o horário e o tempo de duração 
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das mesmas pelos telefones (83) 3513.9215, nos dias úteis, de 8h às 17h, ou pela Internet, no site 
www.contemax.consultoria.com.br. 
6.2.1. O candidato deverá, obrigatoriamente, conferir as informações contidas no comprovante de 
confirmação de inscrição, bem como tomar conhecimento do seu número de inscrição no 
Concurso, da data, horário e local de realização das provas. 
6.3. Quando houver qualquer inexatidão nas informações contidas no referido comprovante, o 
candidato deverá solicitar, até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para a realização das 
provas, as correções pertinentes. 
6.4. A existência de informações quanto à data, horário e local da realização das provas no 
comprovante de confirmação de inscrição, não desobriga o candidato do dever de observar as 
publicações relativas ao certame no Diário Oficial do Estado e/ou pela Internet, no site 
http://www.contemax.consultoria.com.br. 
 

7. DAS ETAPAS DO CONCURSO 

 
7.1. O Concurso Público será realizado em 02 (duas) fases, a saber: 
 
a) Prova Objetiva – Fase I, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os 
cargos; 
b) Prova de Títulos – Fase II, de caráter classificatório, para os cargos do Grupo Magistério, 
conforme exigência prevista no art. 67, inciso I, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (Lei de Diretrizes de Base da Educação). 
c) Curso de Qualificação Básica – Fase II, de caráter eliminatório, para os cargos de Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, conforme exigência prevista na Lei 
Federal 11.350/06. 
 

8. DA AVALIAÇÃO 

 
8.1. DA PROVA OBJETIVA: 
 
8.1.1. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, terá 40 (quarenta) questões, de múltipla escolha, 
com 5 (cinco) alternativas, valendo cada questão 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. (v. quadro de 
provas - anexo I). 
8.1.2. A nota em cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de 
resposta, será igual a: 2,5 (dois vírgula cinco) pontos, caso a resposta do(a) candidato(a) 
esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova.  
8.3. As questões versarão sobre o conteúdo programático constante do anexo IV deste Manual. 
8.4 Serão considerados aprovados, na prova objetiva, os candidatos não-eliminados e/ou não-
excluídos que tenham obtido na Prova Escrita/Objetiva pontuação maior ou igual a 50 (cinqüenta) 
pontos. 
8.5. O candidato deverá assinalar suas opções no cartão-resposta com caneta esferográfica que 
deverá ser, obrigatoriamente, de tinta azul ou preta (para assegurar a perfeita leitura do cartão-
resposta), apondo, ainda, sua assinatura no aludido cartão, para fins de identificação inequívoca. 
8.6. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
8.7. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 
NPO = (QC x VQ), em que: 
NPO = nota da prova objetiva de conhecimentos; 
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QC = número de questões da folha de respostas concordantes com os gabaritos oficiais 
definitivos; 
VQ = valor de cada questão. 
8.8. O candidato não habilitado na prova objetiva será eliminado do concurso. 
 

9. DA PROVA DE TÍTULOS 

 
9.1 Constituem Títulos os indicados nos anexos III e IIIA deste Edital, com pontuação máxima de 
20 (vinte) pontos, expedidos até a data do término das inscrições, devidamente comprovados e 
em área relacionada ao cargo pretendido. 
9.2 - Na somatória de títulos de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados. 
9.3 Os valores unitários e máximos são os estabelecidos no anexo III do Edital. 
9.4 Cada título será considerado uma única vez. 
9.5 Concorrerão à contagem e pontos por Títulos somente os candidatos que tenham obtido no 
mínimo 50% (cinqüenta por cento) na prova objetiva. 
9.6 As informações sobre local, data, horário e demais especificações para entrega dos Títulos 
serão posteriormente divulgadas através de Edital específico. 
 
9.7 Da forma e comprovação dos Títulos: 
9.8 Somente serão aceitos e – títulos que estiverem de acordo com o especificado neste Edital; 
9.9 – diplomas de Mestres ou Doutor expedidos por instituição oficial de ensino devidamente 
reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC; 
9.10 – os certificados/certidões de conclusão dos cursos acompanhados do histórico escolar ou 
diplomas, devidamente registrado, deverão ser expedidos por Instituição Oficial de Ensino 
reconhecida pelo MEC e de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação e conter o 
carimbo e a identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento, e emitidos 
em papel timbrado da instituição; 
9.11 – Documentos relacionados a cursos feitos no exterior, quando vertidos para a língua 
portuguesa por tradutor juramentado e devidamente revalidado por Universidade oficial 
credenciadas pelo Ministério da Educação – MEC. 
9.12 – Certidão de Tempo de serviço deverá estar com a assinatura de quem à expediu 
reconhecida por Tabelião. 
9.13 – Declaração de tempo de serviço expedida por pessoa jurídica de direito privado deverá ser 
acompanhada de cópia do contrato de trabalho devidamente anotada em CTPS. 
9.14 Será vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencha todas as 
condições previstas neste Edital. 
9.15 Não serão recebidos títulos encaminhados fora do prazo estabelecido neste Edital. 
9.16 Após a entrega dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos sob 
qualquer hipótese ou alegação. 
9.17 A prova de Títulos, de caráter classificatório, será avaliada pela Contemax, sob a supervisão 
da Comissão Organizadora do concurso. 
9.18 Comprovada, a qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos 
apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e comprovada culpa do mesmo, 
este será excluído do Concurso, sem prejuízo das medidas penais cabíveis. 
9.19 Ultrapassados 120 (cento e vinte) dias da data da Homologação do Concurso, sem que 
nesse prazo o candidato requeira devolução dos títulos apresentados, serão os respectivos 
documentos incinerados. O requerimento aqui citado será entregue na sede da Contemax. 
9.20 Os pontos apurados na prova de títulos serão somados à pontuação obtida na prova objetiva 
para cálculo da nota final do(a) candidato(a), para efeito de classificação final. 
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10. DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO BÁSICA PARA ACS/ACE 

 
10.1 - O Curso de Qualificação Básica para os cargos de agente comunitário de saúde e agente 
de combate às endemias será realizado apenas pelos candidatos que, aprovados na Fase I - 
Prova Objetiva, estiverem listados, considerando a pontuação nesta Fase, em ordem decrescente 
de pontos, até cinco vezes o número de vagas.  
10.2 - A Fase II – Curso de Qualificação Básico tem caráter eliminatório. 
10.3 - A Fase II – Curso de Qualificação Básica terá a duração de 200 (duzentas) horas/aula e 
será desenvolvida de acordo com o que prevê a Lei Federal nº 11.350/06, Portaria do Ministério 
da Saúde e legislação municipal aplicável, sendo ministrada por Técnicos da Secretaria de Saúde 
do Município ou por empresa que vier a ser contratada para tal finalidade. 
10.4 - A Fase II – Curso de Qualificação Básica se realizará no período que vier a ser definido em 
Edital específico, no Município de SÃO BENTO, em local a ser definido pela Prefeitura Municipal 
de SÃO BENTO. 
10.5 - O objetivo geral da Fase II – Curso de Qualificação Básica é capacitar cidadãos para 
desempenhar adequadamente a função de Agente Comunitário de Saúde e de Combate às 
Endemias, através de métodos de ensino-aprendizagem inovadores, reflexivos e críticos, 
baseados na aquisição de competências. 
10.5.1 - O curso de Qualificação Básica constará de aulas expositivas, trabalhos teóricos e 
trabalhos práticos, com coordenação pedagógica a cargo do Município. 
10.6 - Durante o período de realização do Curso de Qualificação Básica, os candidatos não farão 
jus à bolsa auxílio ou equivalente. não possuindo direito a alojamento, alimentação, transporte ou 
ressarcimento de despesas. 
10.7 - Da freqüência no curso de qualificação básica: 
10.7.1 - A freqüência às atividades do Curso de Qualificação Básica será aferida, diariamente, em 
cada turno, pela Coordenação do Curso de Qualificação Básica. 
10.7.2 - O atraso e/ou a saída antecipada, em cada turno, será considerado como falta no turno, 
estabelecido, como limite de tolerância, excepcionalmente, quinze minutos após o início das 
atividades e quinze minutos antes do fim das atividades. 
10.7.3 - Será eliminado do Curso de Qualificação Básica e, conseqüentemente, do Processo 
Seletivo, o candidato que não freqüentar, no mínimo, 75% das horas das atividades e/ou não 
satisfizer aos demais requisitos legais, regulamentares e/ou regimentais. 
10.8 - Dos critérios de avaliação do curso de qualificação básica: 
11.8.1 - A avaliações do Curso de qualificação Básica constarão de provas teóricas, trabalhos 
teóricos e trabalhos práticos, visando o plano pedagógico baseado no ensino por competências e 
avaliações permanentes e constantes dos discentes. 
10.8.1.1 - A aplicação dos mecanismos de avaliação estará sob responsabilidade exclusiva da 
Prefeitura Municipal de SÃO BENTO. 
10.8.1.2 - As competências, habilidades, conhecimentos, bem como, os componentes curriculares 
a serem desenvolvidos durante o Curso de Qualificação Básica serão estabelecidos no edital 
especifico de convocação. 
10.8.2 - O candidato será considerado APTO na Fase II – Curso de Qualificação Básica, se 
atender simultaneamente aos seguintes critérios: 
10.8.2.1 - tiver freqüência mínima, conforme item 11.7.3 deste edital; 
10.8.2.2 - atingir com aproveitamento todas as competências propostas. 
10.8.3 - A eliminação do candidato, durante a Fase II – Curso de Qualificação Básica, implicará 
sua conseqüente eliminação do Concurso, independentemente dos resultados obtidos na Fase I.  



 
 

Prefeitura Municipal de São Bento 

Secretaria Municipal de Administração 

Concurso Público 2014  

18 

Concurso Público 

2014 

 

 

10.8.4 - O candidato que não formalizar a matrícula no Curso de Qualificação Básica, dentro do 
prazo fixado, será eliminado do Concurso, devendo ser convocados candidatos em número igual 
ao de desistências, obedecida a ordem de classificação. 
10.8.5 - Será também considerado reprovado e, portanto, eliminado do Processo Seletivo o 
candidato que não comparecer ao Curso de Qualificação Básica, desde o seu início, ou dele se 
afastar antes do seu final. 
10.9 - No encerramento do curso, será fornecido um certificado de conclusão do Curso de 
Qualificação Básica, com a freqüência, a carga horária e o período de realização, a todos os 
candidatos que tenham atingido os requisitos constantes nos itens acima deste Edital. 
10.9.1 - O certificado mencionado neste Edital deverá ser guardado pelo candidato, pois é 
comprovante legal para a contagem desse período como tempo de serviço, conforme especificado 
em lei. 
10.9.1.1 - Não será expedido certificado de curso para quaisquer outras finalidades. 
 

11.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
11.1. A Classificação Final dos candidatos aprovados será realizada em ordem decrescente de 
notas, quando a avaliação tenha sido feita unicamente através de prova objetiva, obedecida a 
fórmula do item 8.8. 
11. 2. Para os cargos do grupo magistério, a Classificação Final dos candidatos aprovados será 
realizada em ordem decrescente, através do somatório das notas obtidas na Prova Objetiva e dos 
pontos alcançados na aferição dos títulos, obedecendo a seguinte fórmula: NFI = NPO + NAT. 
 
Onde: 
 
NFI=NOTA FINAL;  
NPO=NOTA NA PROVA OBJETIVA; 
NAT=NOTA NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. 
 
11. 3. Os candidatos aprovados serão classificados, no Cargo para o qual concorrem, segundo a 
ordem decrescente da nota final, separada por cargo, contendo: nome do candidato, número de 
inscrição, pontuação final no certame e ordem de classificação. 
11.4. O Curso e Qualificação Básica para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de 
combate às endemias, bem como, o Curso de Formação para os cargos de agente de trânsito e 
guarda municipal terá caráter eliminatório. 
13.5. Caso os candidatos concorrentes obtenham idêntica na prova objetiva, serão utilizados, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate, para fins de classificação: 
a) aos candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 27 da Lei 
Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais 
elevada; 
b) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
c) maior idade; 
d) sorteio público. 
d.1) No caso de ocorrer sorteio público como critério de desempate, este será realizado em data a 
ser comunicada aos candidatos através de Edital ou Aviso. 
11.6. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral com a relação de todos os 
candidatos, inclusive os portadores de necessidades especiais, e uma especial com a relação 
apenas dos candidatos portadores de necessidades especiais. 



 
 

Prefeitura Municipal de São Bento 

Secretaria Municipal de Administração 

Concurso Público 2014  

19 

Concurso Público 

2014 

 

 

11.7. O resultado provisório do concurso será divulgado, no site da CONTEMAX CONSULTORIA 
www.contemaxconsultoria.com.br e caberá recurso nos termos do Item 12, deste edital. 
11.8. A lista de Classificação Final, após avaliação dos eventuais recursos interpostos, será 
disponibilizada no site da CONTEMAX e no site da Prefeitura Municipal de SÃO BENTO. 
 

12. DOS RECURSOS 

 
12.1. Será admitido recurso quanto ao gabarito, resultado da prova objetiva, prova de títulos e 
resultado final. 
12.2. O prazo para interposição dos recursos será de 2 (dois) dias úteis, contados da data de 
divulgação ou do fato que lhe deu origem, devendo, para tanto, o candidato utilizar o site do 
Concurso e seguir as instruções contidas. 
12.3. O candidato deverá acessar o site www.contemaxconsultoria.com.br e preencher em 
formulário próprio disponibilizado para recurso, imprimir e enviar à CONTEMAX. 
12.4. Os recursos deverão ser protocolizados perante a Comissão Organizadora do Concurso, no 
seguinte endereço: Prefeitura Municipal de São Bento, sito Praça Tiradentes, 52 – Centro - CEP: 
58.865-000, no horário das 08h:00m às 11h:30m. 
12.5. A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante protocolo 
firmado na segunda via do recursos. 
12.6. Os recursos deverão ser individuais, devidamente fundamentado com citação da bibliografia. 
12.7. Os recursos interpostos fora do respectivo prazo não serão aceitos. 
12.8. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não 
serão apreciados. 
12.9. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 12.1. 
12.10. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso. 
12.11. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, ou outro meio que 
não seja o estabelecido neste capitulo. 
12.12. A decisão dos recursos deferidos será publicada no site 
www.contemaxconsultoria.com.br, e procedendo-se, caso necessário, à reclassificação dos 
candidatos e divulgação de nova lista de aprovados. 
12.13. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do 
Concurso, com as alterações ocorridas em face do disposto no item 12.12. 
12.14. O ponto correspondente à anulação de questão da prova Objetiva, em razão do julgamento 
de recurso será atribuído a todos os candidatos. 
14.15. Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) Em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 
b) Fora do prazo estabelecido; 
c) Sem fundamentação lógica e consistente; 
d) Com argumentação idêntica a outros recursos; 
e) Contra terceiros 
f) Cujo teor desrespeite a banca examinadora; 
12.16. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de 
gabarito final definitivo. 
12.17. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

13. DA HOMOLOGAÇÃO 

 

http://www.ibfc.org.br/
http://www.ibfc.org.br/
http://www.ibfc.org.br/
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13.1. Concluídos os trabalhos de apuração e julgamento das Provas o resultado final do Concurso 
será homologado pelo Chefe do Executivo Municipal, mediante Edital publicado no Diário Oficial do 
Estado, acompanhado da relação nominal dos aprovados, por ordem de classificação, em cada 
cargo/disciplina. 
13.2. A homologação do Concurso poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo 
conjunto de cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
15.3. A homologação do Concurso poderá ainda ser efetuada parcialmente, a critério da 
Administração. 
 

14. DO PROVIMENTO NOS CARGOS 

 
14. 1. O provimento nos cargos obedecerá à ordem de Classificação Final dos candidatos 
aprovados. 
 

15. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A POSSE 

 
15.1. São condições essenciais para a posse: 
15.1.1. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido igualdade 
de direitos e obrigações civis e gozo de direitos políticos, conforme o Decreto Federal nº 70.436, 
de 18/04/1972, e § 1º do art. 12, da Constituição Federal, comprovado por documento oficial 
fornecido pelo Ministério da Justiça, não sendo aceito, nesta hipótese, protocolo ou documento 
provisório de qualquer espécie; 
15.1.2. encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
15.1.3. não estar suspenso de exercício profissional; 
15.1.4. apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação às Forças Armadas, 
em caso de candidato do sexo masculino; 
15.1.5. comprovar a qualificação essencial exigida para o ingresso no cargo a que concorreu. 
15.1.6. O candidato aprovado, quando nomeado, deverá apresentar-se ao Serviço Médico do 
Município, para exame admissional. 
15.1.7. somente será investido no cargo o candidato considerado APTO em inspeção de saúde de 
caráter eliminatório, a ser realizada pela Junta Médica que for designada para tal fim. 
15.1.8. Não poderá ser investido no cargo o candidato que, na condição de ex-servidor, tenha, nos 
últimos cinco anos, sido demitido, a bem do serviço público, de cargo público efetivo municipal, 
estadual ou federal, tido sua aposentadoria cassada por danos ao serviço público, ou tido o 
contrato de trabalho com esta Municipalidade, o Estado ou a União, rescindido por justa causa. 
15.2. A posse fica condicionada à apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos 
gerais e específicos exigidos neste edital. 
15.3. Os candidatos nomeados deverão, dentro do prazo legal, comparecer à Secretaria Municipal 
de Administração, portando os documentos comprobatórios dos requisitos legais, a fim de serem 
encaminhados a exames médicos admissionais por órgão indicado pela Prefeitura para tal 
finalidade. 
15.3.1. Documentos de apresentação obrigatória na posse do candidato nomeado ao cargo: 
a) 01 (uma) foto 3x4 (três por quatro); 
b) Cópia autenticada do CPF; 
c) Cópia autenticada da Cédula de Identidade; 
d) Cópia autenticada do título de eleitor com a comprovação de votação (1º e 2º turnos); 
e) Cópia autenticada do PIS/PASEP/NIT; 
f) Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento; 
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g) Certidão de antecedentes criminais do domicílio do candidato; 
h) Cópia autenticada do Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
i) Comprovante de residência; 
j) Comprovante da escolaridade exigida para o cargo; 
l) Declaração de Bens, com firma reconhecida; 
m) Declaração de cargos e/ou empregos públicos, com firma reconhecida ou declaração de que 
não tem vínculo empregatício com órgão público, com firma reconhecida. 
15.3.2. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os seguintes exames: Teste VDRL – 
Sífilis; Glicemia em jejum; Hemograma completo; Sumário de urina e eletrocardiograma. 
15.3.3. Os resultados dos exames serão apresentados na ocasião da realização do exame médico 
admissional. 
15.4. A posse do candidato deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias da nomeação, observada a 
legislação municipal aplicável. 
15.5. Será tornada sem efeito a nomeação dos candidatos que: 
a) não se apresentarem para a posse no prazo estabelecido por Lei; 
b) não satisfizerem os requisitos legais, incluindo todas as normas estabelecidas no Edital. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. A inscrição implicará o conhecimento das presentes instruções e exigências e o 
compromisso, por parte do candidato, de aceitar as condições do concurso, como se acham 
estabelecidas neste Edital. 

16.2. O Concurso terá a validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da 
homologação, podendo, a validade, ser prorrogada 1 (uma) vez, por igual período. 

16.3. Verificado, em qualquer época, que o candidato apresentou Declaração falsa ou dados 
incorretos na Ficha de Inscrição, bem como o não preenchimento de qualquer um dos requisitos 
citados neste Edital, sua inscrição será cancelada, e, em conseqüência, anulados todos os atos 
dela decorrentes, além dos procedimentos e das penalidades legais previstas.  

16.4. A CONTEMAX poderá autorizar filmagens, fotografias, recolhimento de imagens por meio 
digital, aplicação de detectores de metais e/ou coleta de impressões digitais para controle e 
identificação dos candidatos em quaisquer das etapas ou fases do processo seletivo. 

16.5. Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, até a data de 
início da entrega dos cartões de inscrição, mediante a retificação em Edital a ser publicada no 
Diário Oficial do Município. 

16.6. No caso de mudança de endereço de residência, durante a realização do concurso, deverá o 
candidato, imediatamente, comunicar o novo endereço à Instituição promotora deste concurso, 
através de correspondência registrada para a CONTEMAX, Av. Epitácio Pessoa, 475, Edf. 
Empresarial Royal Trade Center, 3º andar, salas 305/309, Bairro dos Estados, João 
Pessoa/PB, sob risco ou pena de ser excluído do processo seletivo. 

16.7. A aprovação e a classificação geram para o candidato direito à nomeação dentro do número 
de vagas ofertadas e no prazo de validade do concurso. A Prefeitura Municipal de SÃO BENTO 
reserva-se o direito de proceder às nomeações, de acordo com o número de vagas fixadas nas 
tabelas I, II, III e IV, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das 
disposições legais pertinentes, às disponibilidades financeira e orçamentárias, aos limites de 
despesa com pessoal determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, do exclusivo interesse e 
das conveniências da Administração Municipal, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de 
validade do concurso. 
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16.8. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido 
expressamente previstos no presente Edital e na legislação pertinente serão resolvidos pela 
Comissão Especial de Concurso e pela CONTEMAX LTDA, no que a cada um couber. 
16.9. Decorridos 90 (noventa) dias após a homologação e não se caracterizando qualquer óbice, é 
facultada a incineração das provas e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo 
de validade do concurso, os registros eletrônicos. 
SÃO BENTO, 06 de junho de 2014. 
 
 

Gemilton Souza da Silva                         Almarin Alves de Oliveira 

PREFEITO                    Presidente da Comissão 
 

 
Jairo Rodrigues da Silva                              Francisco das Chagas Almeida 

Membro da Comissão                                   Membro da Comissão 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

QUADRO DE PROVAS 
 

Cargo 
Tipo de 
Prova 

Disciplina 
Qtde. 

Questões 

Pontos 
por 

Questão 

Total 
de 

Pontos 

Mínimo de 
Pontos por 
Conjunto 

de 
Disciplinas 

para 
Aprovação 

Agente de 
Portaria, 
Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 
Cozinheiro. 

Objetiva 

Língua Portu-
guesa 

15 2,5 37,5 

50 
Matemática 10 2,5 25,0 

Conhecimentos 
Gerais e Atual-
idades 

15 2,5 37,5 

       

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

Objetiva 
Língua Portu-
guesa 

15 2,5 37,5 
50 

Matemática 10 2,5 25,0 
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Agente de 
Combate às 
Endemias 
Condutor 
Socorrista 
Motorista 
Técnico em 
Edificações 
Técnico em 
Prótese 
Dentária 

Conhecimentos 
Específicos 

15 2,5 37,5 

       

Agente 
Administrativo 
Assistente de 
Sala de Aula 
Inspetor 
Escolar 
Operador de 
Micro-
Computador 
Recepcionista 
Secretário Es-
colar 

Objetiva 

Língua Portu-
guesa 

15 2,5 37,5 

50 

Matemática 10 2,5 25,0 

Conhecimentos 
de Informática 

15 2,5 37,5 

       

Assistente 
Social 
Cirurgião 
Dentista 
Educador 
Físico 
Enfermeiro 
Farmacêutico 
Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo 
Médico  
Nutricionista 
Odontólogo 
Psicólogo 
Técnico em 
Enfermagem 
Técnico em 
Saúde Bucal 

Objetiva 

Língua Portu-
guesa 

15 2,5 37,5 

50 
Conhecimentos 
Específicos 

25 2,5 62,5 

Professor: 
Ciências, 
Educação 
Física, 

Objetiva 

Língua Portu-
guesa 

15 2,5 37,5 
50 

Fundamentos 
da Educação 

10 2,5 25,0 
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Educação 
Infantil, 
Geografia, 
História, 
Inglês, 
Português e 
Matemática. 

Conhecimentos 
Específicos 

15 2,5 37,5 

 
ANEXO II 

 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 

Para os cargos do Grupo Magistério 

 

PROVA DE TÍTULOS - CARGOS DE PROFESSOR 

TÍTULO/DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, em nível de Doutorado 3,0 

Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, em nível de Mestrado 2,0 

Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, em nível de Especialização, 
com duração mínima de 360 horas 

1,0 

Experiência Profissional (no máximo 05 anos) 0,5 p/ano 

Curso de aperfeiçoamento (mínimo de 180 h/a) 0,5 

Participação em eventos científicos (seminário, congresso, etc). 
Máximo 02 eventos 

0,5 

Publicação de Livro 1,0 

Publicação de artigo sobre educação ou ensino em revista 
especializada. 

0,5 

 
 
 
 
ANEXO III - REQUERIMENTO (PNE) 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 

Nome do Candidato: 

Número de Inscrição: 

Documento de Identidade: 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL 

Assinale com X sim ou não no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova 
especial 
1) Há necessidade de prova especial: Sim ( ) Não ( ) 

Escreva a seguir o tipo de prova especial necessário abaixo: 
 
 
  

Data:____/__________ / 2014. 
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Assinatura: 

 
ANEXO IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

CONTEÚDOS DAS PROVAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Nome do Cargo Conteúdos Programáticos 

Agente de Portaria, 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Cozinheiro 

I - Língua Portuguesa: 1. Estudo de texto. 2. Conhecimento da língua: ortografia; 

pontuação; emprego do nome; emprego do pronome; emprego de tempos e modos 

verbais; regência verbal e nominal: aspectos gerais; estrutura da oração e do período. 

Observação: Nível de complexidade compatível com o ensino fundamental. 

Agente Comunitário de 
Saúde 
Agente de Combate às 
Endemias 
Condutor Socorrista 
Motorista 
Recepcionista 
Secretário Escolar 
Técnico em Edificações 
Técnico em enfermagem 
Técnico em Prótese 
Dentária 
Técnico em Saúde Bucal 

I – Português: 1. Interpretação de texto. 2. Conhecimento de língua: 

ortografia/acentuação gráfica; classes de palavras: substantivo: classificação, flexão e 

grau; adjetivo: classificação, flexão e grau; advérbio: classificação, locução adverbial 

e grau; pronome: classificação, emprego e colocação dos pronomes oblíquos átomos; 

verbo: classificação, conjugação, emprego de tempos e modos; preposição e 

conjunção: classificação e emprego; estrutura das palavras e seus processos de 

formação; estrutura da oração e do período; concordância verbal e nominal; regência 

verbal e nominal, crase. Pontuação; figuras de linguagem (principais); variação 

linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 

Observação: Nível de complexidade compatível com o ensino médio completo. 

Assistente Social 
Cirurgião Dentista 
Educador Físico 
Enfermeiro 
Farmacêutico 
Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo 
Médico  
Nutricionista 
Odontólogo 
Professor 
Psicólogo 

I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros 

textuais. A função do "que" e do "se". Paródia e paráfrase. Texto literário e não-

literário. Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação. 

Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição. Linguagem e comunicação: 

linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística. 

Funções da Linguagem. Figuras de Linguagem. Ortografia - dificuldades da língua (a 

fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/ ao invés, em vez, dentre outras). Emprego 

dos sinais de pontuação no texto. Acentuação gráfica. Emprego da crase. 

Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical). Aspectos 

morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: 

termos associados ao nome e ao verbo). Análise sintática da oração. Sintaxe de 

colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e próclise). O processo 

de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos). Sintaxe de concordância: 

nominal e verbal. Sintaxe de regência: nominal e verbal. Elementos da textualidade: 

coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e 

redundância). Semântica e Estilística. 

Observação: Nível de complexidade compatível com o ensino superior completo. 

 
CONTEÚDOS DAS PROVAS MATEMÁTICA 

Nome do Cargo Conteúdos Programáticos 
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Nome do Cargo Conteúdos Programáticos 

Agente de Portaria, Auxiliar 
de Serviços Gerais  
Cozinheiro 

Matemática: 1. Noções de conjunto. 2. Conjunto dos números naturais. Operações. 
3. Múltiplos e divisores de um número natural, máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum de dois números naturais. Potências e raízes. 4. Conjunto dos 
números inteiros. Operações. 5. Conceito de fração. Operações elementares com 
frações. Aplicações. 6. Números decimais; operações com decimais. Aplicações. 7. 
Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples. 
Aplicações. 8. Cálculo de porcentagens, juros simples e compostos. Aplicações. 9. 
Cálculo algébrico: operações elementares. 10. Equações, inequações e sistemas 
de primeiro grau. Problemas de aplicação. 11. Leitura e interpretação de dados 
apresentados em gráficos de barra, setores e linhas. 12. Uso de listagens e 
diagrama da árvore na resolução de problemas. 13. Unidades de comprimento, 
área, volume, capacidade, massa e tempo. 14. Cálculo do perímetro e da área de 
triângulos, quadriláteros e circunferência. 15. Cálculo do volume de figuras sólidas 
retangulares. 16. Problemas de raciocínio lógico. 

Observação: Nível de complexidade compatível com o ensino fundamental 
incompleto. 

Agente Comunitário de 
Saúde 
Agente de Combate às 
Endemias 
Condutor Socorrista 
Motorista 
Recepcionista 
Secretário Escolar 
Técnico em Edificações 
Técnico em enfermagem 
Técnico em Prótese 
Dentária 
Técnico em Saúde Bucal 

Matemática: II: 1. Linguagem dos conjuntos. O conjunto dos números naturais, 
inteiros, racionais e irracionais, Operações, propriedades, divisibilidade, múltiplos, 
divisores, potenciação e radiciação. Aplicações. 2. Medidas: sistema legal de 
unidades de medidas - comprimento, área, volume, massa, tempo. Aplicações. 3. 
Proporcionalidade - grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três 
simples e composta. Aplicações. 4. Cálculo algébrico: expressão algébrica, 
fatoração algébrica, equações e inequações do primeiro e segundo graus, sistemas 
de equações. Aplicações. 5. Funções: definição, domínio, imagem, gráficos, 
funções polinomiais do 1º e do 2º graus. Aplicação. 6. Sequências: progressões 
aritméticas e geométricas. Aplicação. 7. Analise combinatória: princípio fundamental 
da contagem; permutações, arranjos e combinações simples. Aplicação. 8. 
Matemática financeira: porcentagem, juros simples e compostos, aplicações. 9. 
Geometria: segmentos e semirretas, retas paralelas e perpendiculares, Teorema de 
Tales, ângulos, triângulos e polígonos. Congruência e semelhança de triângulos. 
Relações métricas no triângulo. Relações métricas no círculo. Relações 
trigonométricas no triângulo retângulo. Cálculo de perímetro, área e volume figuras 
geométricas. 10. Tratamento da informação: organização de um conjunto de dados, 
gráficos (linhas, setores, colunas), médias. Problemas simples de probabilidade. 

.Observação: Nível de complexidade compatível com o ensino médio completo. 

 
CONTEÚDOS DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS 

Nome do Cargo Conteúdos Programáticos  

Agente de Portaria, Auxiliar de 
Serviços Gerais  
Cozinheiro 

Conhecimentos Gerais e Atualidades: 1. Domínio de tópicos relevantes de 
diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, Desenvolvimento sustentável, 
segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível nacional e 
internacional. 2. O Município de São Bento: questões sobre os aspectos 
históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais e 
atuais do Município de São Bento. 3. Atualidades em nível local, regional e 
nacional; Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto 
de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos 
municipais. 

 

CARGO CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

Agente Administrativo III-Conhecimentos Básicos de Informática: INTRODUÇÃO À 

INFORMÁTICA Conceitos Básicos, digitação básica, teclas especiais 

INICIANDO O WINDOWS: Área de trabalho, barra de tarefas, ícones, o 
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botão iniciar, todos os programas, meu computador., exibir o conteúdo de 

uma pasta, criando pastas. WINDOWS EXPLORER: Selecionar 

arquivos/pastas, renomear arquivos/pastas, copiar arquivos/pastas, mover 

arquivos/pastas, apagar arquivos/pastas. COMANDOS BÁSICOS DO 

OFFICE 2000, 2003; WORD: Introdução ao Microsoft Word 2000, 2003, 

Salvar um documento, formatar um texto, abrir um documento, recortar, 

copiar e colar um texto. Desfazer e refazer. Inserir figura, bordas e 

sombreamento. Bordas e sombreamento, Inserir wordart, inserir uma tabela, 

formatar uma Tabela EXCEL, CONCEITOS BÁSICOS: Linha, coluna, 

endereço, seleção, navegação, edição de células, configuração de Páginas e 

margens, verificação ortográfica, abrir, salvar, salvar como, desfazer, refazer, 

localizar e substituir, inserir e excluir linhas e colunas. Conceitos sobre 

Planilhas. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A INTERNET. Navegadores Web: 

Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Agente comunitário de Saúde Conhecimentos Específicos: Regulamentação da Profissão de Agente 
comunitário de saúde: Lei nº 11.350/2006. 1. Princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde princípios que regem sua organização 2. Processo 
saúde-doença e seus determinantes/condicionantes 3.Visita domiciliar. 
Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos. Interpretação 
demográfica. Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência. 
4. Indicadores epidemiológicos 5. Técnicas de levantamento das condições 
de vida e de saúde/doença da população. 6. Critérios operacionais para 
definições de prioridades: indicadores sócio- econômicos, culturais e 
epidemiológicos. 7. Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde 
coletiva 8. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: 
acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 
trabalhador, equidade. 9. Cuidados com o meio ambiente e saneamento 
básico. 10. Noções sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis e infecção 
pelo HIV 11. Problemas clínicos prevalentes na atenção primária: noções de 
tuberculose, hanseníase, dengue, hipertensão e diabetes mellitus, diarréia e 
desidratação; 12. Vacinas; 13. Aparelho reprodutor masculino e feminino; 
gravidez e planejamento familiar. 14. Sistema de informação em saúde: SIM, 
SINAN, SIAB, SINASC, SIA e SIH/SUS. 15. Condições de risco social: 
violência, desemprego, infância desprotegida, processos migratórios, 
analfabetismo, ausência ou insuficiência de infra-estrutura básica. 16. 
Promoção da saúde, conceitos e estratégias 19. Principais problemas de 
saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos 
problemas. 20. Formas de aprender e ensinar em educação popular. 21. 
Cultura popular e sua relação com os processos educativos. 23. Lideranças: 
conceitos, tipos e processos de constituição de lideres populares. 22. 
Pessoas com deficiência: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão 
social e direitos legais. 23. Programas Nacionais de Saúde: Saúde Mental, 
Assistência Farmacêutica; Saúde da Criança, Saúde da Mulher; Saúde do 
idoso e da pessoa com deficiência, Saúde Ambiental, Saúde da população 
negra. 24. Estatutos da Criança e do Adolescente e do Idoso. 25. Noções de 
ética e cidadania. 26. Política de Humanização do SUS. 27. Modelos de 
atenção à saúde: Atenção primária de saúde/atenção básica à saúde: 
estratégia de saúde da família; PACS (Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde); NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família); SAD (Serviço de 
Atendimento Domiciliar). 

Agente de Combate às Endemias III. Conhecimentos Específicos: 1. Sistema Único de Saúde: diretrizes e 
atribuições constitucionais. 2. Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90 e Lei 
nº 8.142/90. 3. Regulamentação da Profissão de Agente de combate às 
endemias: Lei nº 11.350/2006. 4. Política Nacional de Atenção Básica: 
Conceito; Princípios; Financiamento Atribuições das Equipes; Educação 
Permanente. 5. Conceitos de: Promoção à Saúde; Humanização; 
Acessibilidade; Equidade; Intersetorialidade; Interdisciplinaridade; Eficácia; 
Eficiência e Efetividade em Saúde Coletiva. 6. Vigilância Ambiental em 
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Saúde: saneamento básico; qualidade do ar, da água e dos alimentos para 
consumo humano. 7. Noções Básicas de Epidemiologia: Notificação 
compulsória; Investigação; Inquérito; Surto; Bloqueio; Epidemia; Endemia; 
Controle de agravos. 8. Vigilância em Saúde da Dengue, Esquistossomose, 
Malária, Tracoma, Raiva Humana, Leishmaniose e Febre Amarela. 9. 
Diretrizes Nacionais para prevenção e controle de epidemias da Dengue.  

Assistente de Sala de Aula III-Conhecimentos Básicos de Informática: INTRODUÇÃO À 

INFORMÁTICA Conceitos Básicos, digitação básica, teclas especiais 

INICIANDO O WINDOWS: Área de trabalho, barra de tarefas, ícones, o 

botão iniciar, todos os programas, meu computador., exibir o conteúdo de 

uma pasta, criando pastas. WINDOWS EXPLORER: Selecionar 

arquivos/pastas, renomear arquivos/pastas, copiar arquivos/pastas, mover 

arquivos/pastas, apagar arquivos/pastas. COMANDOS BÁSICOS DO 

OFFICE 2000, 2003; WORD: Introdução ao Microsoft Word 2000, 2003, 

Salvar um documento, formatar um texto, abrir um documento, recortar, 

copiar e colar um texto. Desfazer e refazer. Inserir figura, bordas e 

sombreamento. Bordas e sombreamento, Inserir wordart, inserir uma tabela, 

formatar uma Tabela EXCEL, CONCEITOS BÁSICOS: Linha, coluna, 

endereço, seleção, navegação, edição de células, configuração de Páginas e 

margens, verificação ortográfica, abrir, salvar, salvar como, desfazer, refazer, 

localizar e substituir, inserir e excluir linhas e colunas. Conceitos sobre 

Planilhas. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A INTERNET. Navegadores Web: 

Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Assistente Social II – Conhecimentos Específicos: Aspectos gerais das atividades da 
Assistência Social no cotidiano: planejamento, supervisão, e coordenação de 
programas e serviços sociais; mobilização, implantação e avaliação de 
programas sociais; encaminhamentos e orientações; o serviço social com 
indivíduos: procedimentos metodológicos. Intervenção em crise com famílias 
e grupos: abordagem orientada para a crise; trabalho com famílias e o 
serviço social e trabalho com grupos e o serviço social; o serviço social nas 
relações sociais: política de assistência; a assistência no Brasil. Questões 
éticas na atuação profissional. 

Cirurgião Dentista Dentisteria: preparo da cavidade, material de proteção e restauração. 
Anestesia loco-regional oral: tipos técnicas, anestésicos, acidentes, 
medicação de emergência. Extração dentária, simples, complicações. 
Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média cirurgia, 
suturas, acidentes operatórios. Seminologia oral: anaminese, exame clínico e 
radiológico. Meios complementares de diagnósticos. Cárie dentária: 
patologia, diagnóstico, prevenção: fluorterapia e toxicologia. Poupa dentária: 
patologia, diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da polpa. 
Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. 
Procedimentos endodônticos: polpotomia, pulpetomia, tratamento e 
obturação do conduto radicular. Procedimentos periodônticos. Síndrome 
focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças gerais com sintomatologia 
oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: 
dentes decíduos, cronologia. Cirurgia buco-maxilo-facial: técnicas 
operatórias procedimentos de urgência. Radiologia oral. Terapêuticas: 
definição, métodos, agentes medicamentosos. 

Condutor Socorrista III. Conhecimentos Específicos: Legislação e Sinalização de Trânsito; 
Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção 
defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; 
Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus 
Anexos, Decreto Federal nº 62.127/68 e Decreto Federal nº 2.327/97. 

Educador Físico 1 – Educação Física no contexto histórico e cultural. 2 – Os conteúdos nas 
aulas de Educação Física EscolaXRua jogo; esporte; capoeira; ginástica; 
dança. 3 – Os procedimentos didático-metodológicos do Ensino da 
Educação física. 4 – As concepções e as tendências pedagógicas da 
Educação Física. 5 – As concepções abertas no Ensino da Educação Física 
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Escolar. 6 – O lúdico nas aulas de educação Física. 7 – O esporte no 
contexto escolar. 8 – As concepções do esporte. 9 – O fenômeno esportivo 
enquanto realidade educacional. 10 – A Educação e a Educação Física 11 – 
A relação do corpo no contexto escolar. 12 – A criança e a atividade física: 
aspectos psicomotores, psicossociais e biológicos. 13 – As capacidades 
motoras nas aulas de educação Física. 14 – As atividades rítmicas e 
expressivas nas aulas de Educação Física. 15 – Avaliação do processo 
ensino-aprendizagem em Educação Física. 

Enfermeiro III. Conhecimentos Específicos: Ética e Código de Deontologia de 
Enfermagem. Lei do exercício profissional. Administração do serviço de 
enfermagem. Anatomia, Fisiologia, Microbiologia, Embriologia, Farmacologia 
e Imunologia humana. Assistência à mulher: reprodução humana, 
diagnóstico de gravidez, modificações fisiológicas e psicológicas na 
gestação, gravidez de baixo e alto risco, pré-natal, trabalho de parto e 
puerpério (normal e patológico) e amamentação. Assistência de enfermagem 
no Parto e Puerpério, Planejamento familiar, DST. Assistência ao recém-
nascido normal e prematuro e ao recém nascido de alto risco. Patologias do 
recém-nascido. Puericultura, controle de crescimento e desenvolvimento, 
saúde do escolar e saúde do adolescente. Enfermagem em saúde pública: 
doenças preveníveis por imunização: vacinas, (rede de frio, via de 
administração, validade, rede de frio e esquema do M.S); Doenças 
transmissíveis: medidas preventivas, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, 
tratamento, controle e epidemiologia. Assistência de enfermagem a 
portadores de problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência de enfermagem 
no pré e pós-operatório. Assistência ao idoso. Assistência de enfermagem 
em psiquiatria. Atenção ao adulto: hipertensão arterial, Diabetes, noções de 
oncologia, Noções sobre doenças ocupacionais. Assistência de enfermagem 
ao paciente em situação de emergência/urgência. Administração do serviço 
de enfermagem: características, objetivos, planejamento, organização, 
comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. Atuação da 
enfermeiro no controle e prevenção das infecções hospitalares. Limpeza, 
desinfecção e esterilização: Conceitos, procedimentos, cuidados, tipos de 
esterilização, indicações. Papel do enfermeiro no processo de educação em 
saúde: importância, métodos, atuação, resultados. Consulta em 
enfermagem: Anamnese, exame físico, diagnóstico e tratamento de 
enfermagem. Código de Ética, Lei do exercício profissional. Terminologia 
técnica. 

Farmacêutico III. Conhecimentos Específicos: Legislação farmacêutica e ética 

profissional. Medicamentos controlados e entorpecentes. Administração de 

Farmácia, dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de 

medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos. Farmacotécnica: 

manipulação de formas oficiais e magistrais; preparação farmacêutica: 

noções básicas de filtração, destilação e esterilização. Conceitos básicos das 

drogas que atuam no organismo: princípio de ação de medicamentos e 

interação medicamentosa. Absorção, distribuição, farmacocinética, 

biotransformação e excreção de drogas. Antibióticos e Quimioterápicos: 

conceituação: agentes produtores e classificação. Toxicologia: 

farmacodependência. Controle de infecção hospitalar: antissépticos, 

desinfetantes e esterilizantes. 

Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. 

Constituição Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB- SUS de 1996. 

Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. 

Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Doenças de notificação compulsória. 

Fisioterapeuta II. Conhecimentos Específicos: 1.Fisioterapia: conceito, recursos e 

objetivos. 2. Reabilitação: conceito, objetivos técnicos e sociais. Trabalho 

interdisciplinar em saúde. 3. Fisioterapia nos processos incapacitantes do 
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trabalho, nas doenças infecto-contagiosas e crônico degenerativas. 4. 

Fisioterapia em traumatologia e ortopedia. 5. Fisioterapia em neurologia 

(adulto e pediatria). 6. Fisioterapia em pneumologia. 7. Fisioterapia em 

reumatologia. 8. Fisioterapia em queimados. 9. Fisioterapia em cardiologia. 

10. Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. 11. Fisioterapia em pediatria. 

12. Fisioterapia em unidade de terapia intensiva (adulto e infantil). Sistema 

Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Constituição 

Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional 

da Assistência a Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Doenças de notificação 

compulsória. 

Fonoaudiólogo II. Conhecimentos Específicos:Conhecimento em Anatomia e Fisiologia 

(pertencentes à prática fonoaudiológica). Patologia dos Órgãos da Fala e da 

Audição. Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas 

implicações na comunicação: Encefalopatias não progressivas. 

Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, 

Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbio Psiquiátrico. Linguística 

Fonética e fonologia. Desenvolvimento Humano: físico e motor, perceptual e 

cognitivo. Desenvolvimento do Indivíduo Excepcional: Conceitos Básicos. 

Aspectos psicossociais dos indivíduos considerados excepcionais. 

Classificação das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física. 

Audiologia: Avaliação audiológica completa. Linguagem 

Oral:Desenvolvimento da Linguagem Oral: Contribuições das principais 

teorias psicolinguísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); 

Inatista Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da 

linguagem: fonéticofonológica; Sintática, Semântica, Pragmática. Linguagem 

Escrita: Desenvolvimento da linguagem escrita: Contribuições das principais 

teorias psicolinguísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); 

Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da 

linguagem escrita. Teorias, Técnicas, Avaliação e Tratamento dos Distúrbios 

da Comunicação. Fonoaudiologia em Instituição Educacional: 

Fonoaudiologia educacional: objetivos, conceitos e papéis. A instituição e a 

equipe multi e interdisciplinar. 

Inspetor Escolar III - Conhecimentos Básicos de Informática: INTRODUÇÃO À 
INFORMÁTICA Conceitos Básicos, digitação básica, teclas especiais 
INICIANDO O WINDOWS: Área de trabalho, barra de tarefas, ícones, o 
botão iniciar, todos os programas, meu computador., exibir o conteúdo de 
uma pasta, criando pastas. WINDOWS EXPLORER: Selecionar 
arquivos/pastas, renomear arquivos/pastas, copiar arquivos/pastas, mover 
arquivos/pastas, apagar arquivos/pastas. COMANDOS BÁSICOS DO 
OFFICE 2000, 2003; WORD: Introdução ao Microsoft Word 2000, 2003, 
Salvar um documento, formatar um texto, abrir um documento, recortar, 
copiar e colar um texto. Desfazer e refazer. Inserir figura, bordas e 
sombreamento. Bordas e sombreamento, Inserir wordart, inserir uma tabela, 
formatar uma Tabela EXCEL, CONCEITOS BÁSICOS: Linha, coluna, 
endereço, seleção, navegação, edição de células, configuração de Páginas e 
margens, verificação ortográfica, abrir, salvar, salvar como, desfazer, refazer, 
localizar e substituir, inserir e excluir linhas e colunas. Conceitos sobre 
Planilhas. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A INTERNET. Navegadores Web: 
Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Médico-Anestesiologista Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
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Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   

Conhecimentos Específicos:  Sistema nervoso. Sistema respiratório. 

Sistema cardiocirculatório. Sistema urinário. Sistema digestivo. Metabolismo. 

Sistema endócrino e substâncias moduladoras. Farmacologia dos sistemas 

nervoso, cardiovascular e respiratório. Reposição e transfusão. Preparo pré-

anestésico. Anestesia inalatória e venosa. Física e anestesia. 

Farmacocinética e farmacodinâmica da anestesia inalatória. Farmacologia 

dos anestésicos locais. Bloqueios subaracnoídeo, peridural e periférico. 

Anestesia e sistema endócrino. Hipotermia. Transmissão e bloqueio 

neuromuscular. Anestesia em: obstetrícia e ginecologia, cirurgia abdominal, 

pediatria, neurocirurgia, urologia,oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia 

plástica e cirurgia buco -maxilo-facial, cirurgia torácica, em urgências e em 

geriatria. Anestesia ambulatorial e para procedimentos diagnósticos. 

Anestesia e sistema cardiovascular. Recuperação anestésica. Complicações 

da anestesia. Choque. Parada cardíaca e reanimação. Monitorização e 

terapia intensiva. Ventilação artificial.  

Médico-Cardiologista Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   
Conhecimentos Específicos: Hipertensão primária e secundária. 
Eletrocardiograma patológico. Insuficiência cardíaca - diagnóstico e 
tratamento. Valvulopatias. Cardiopatias congênitas. Cardiopatia e gravidez. 
Insuficiência coronariana. Marca-passo. Afecções da aorta. Arritmias 
cardíacas. Dislipedimia. Reanimação cardiovascular. M.A.P.A.: 
Monitorização ambulatorial da pressão arterial. O trabalho na urgência e 
emergência 

Médico-Clínico Geral Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   
Conhecimentos Específicos: Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em Atenção Primária em Saúde, na infância, na adolescência, 
na idade adulta e na velhice. Promoção e proteção à saúde da criança, da 
mulher, do adolescente, do adulto e idoso. Conhecimento sobre o ciclo vital, 
a estrutura e a dinâmica familiar. Reconhecimento e abordagem às crises 
familiares, evolutivas e não evolutivas, às disfunções familiares no âmbito da 
Medicina de Família e Comunidade. Promoção de ações de educação em 
saúde e ações em parceria com a Comunidade. Cadastro familiar e 
delineamento do perfil de saúde de grupos familiares. Estudos de 
prevalência e incidência de morbimortalidade e de indicadores de saúde na 
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população. Principais patologias do recém nascido, principais doenças 
infecto contagiosas da infância. Principais doenças cirúrgicas da infância. 
Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco. 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do ciclo 
gravídicoıpuerperal. Assistência ao parto e puerpério normais. Cuidados ao 
recém nascido normal e condução da puericultura. Orientação dos distúrbios 
psicológicos mais comuns na prática ambulatorial. Doenças 
cardiovasculares. Doenças respiratórias. Doenças renais. Doenças 
gastrintestinais. Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares. Doenças 
hematológicas. Doenças metabólicas. Doenças nutricionais. Doenças 
endócrinas. Doenças do sistema ósseo. Doenças do sistema imune. 
Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo. DST/AIDS - Medidas 
Preventivas e Diagnóstico Diferencial. Doenças parasitárias. Doenças 
neurológicas. Doenças de peleıTumorais. Urgências e Emergências. 
Epidemiologia e Saúde. Medicina Ambulatorial. Planejamento Familiar: 
Métodos Contraceptivos, Aleitamento Materno. Saúde da Mulher. Saúde da 
Criança. Saúde Mental. Saúde do Idoso. Diabete e Hipertensão. Alcoolismo 
e Tabagismo. Saúde do Trabalhador. Saúde Ocupacional e Ambiental. 
Acidentes por animais Peçonhentos. Doenças de Notificação Compulsória, 
Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Reconhecimento e primeiros cuidados 
às afecções graves e urgentes. Orientação pré e pósıoperatória das 
intervenções cirúrgicas mais simples. Interpretação de exames 
complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária. 

Médico-Dermatologista Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   

Conhecimentos Específicos: Diagnóstico das doenças da pele: principais 

tipos de lesão, disposição das lesões, distribuição das lesões, métodos 

diagnósticos; Dermatites: dermatite de contato, dermatite atópica, dermatite 

seborréica, eczemanumular, dermatites crônicas, dermatite esfoliativa 

generalizada, dermatite de estase, líquen simples crônico; Infecções da pele: 

doenças estafilocócicas, erisipela, foliculite, furúnculo, carbúnculo, 

hidradenite supurativa, infecções periungueais, eritrasma, hanseníase, 

leishmaniose, blastomicose; Micoses superficiais: infecções por dermatófitos, 

infecções por leveduras: candidíase, ptiríase versicolor; Infecções 

parasitárias: escabiose, pediculose, larva migrans; Dermatoviroses: 

verrugas, molusco contagioso; Alterações do folículo piloso e das Glândulas 

sebáceas: acne, rosácea, dermatite perioral, hipertricose, alopecia, 

pseudofoliculite da barba, cisto sebáceo; Erupções eritematoescamosas: 

psoríase, ptiríase rósea, líquen plano; Reações inflamatórias da pele: 

erupções por drogas, necrólise epidérmica tóxica, eritema polimorfo, eritema 

nodoso, granuloma anular, lúpus; Erupções bolhosas: pênfigo foliáceo e 

vulgar; Dermatite herpetiforme; Alterações da corneificação: ictiose, 

queratose, calosidades; Úlceras por pressão; Alterações da pigmentação: 

hipopigmentação: albinismo, vitiligo, hipopigmentação inflamatória, 

hiperpigmentação; Alterações da sudorese: miliária, hiperidrose; Tumores 

benignos: nevus, nevus displásicos, lipomas, angiomas, granuloma 

piogênico, queratose seborréica, dermatofibroma, queratoacantoma, 

quelóide; Tumores malignos: carcinoma basocelular, carcinoma 

espinocelular, melanoma, sarcoma de kaposi. 
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Médico-Endocrinologista Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   

Conhecimentos Específicos: Doenças metabólicas. Distúrbio dos 

carbohidartos. Distúrbios do metabolismo lipídico. Doenças do 

armazenamento lipídico. Erros inatos do metabolismo dos aminoácidos. 

Distúrbios do metabolismo da purina e da pirimidina. Porfiria. Acatalásia. 

Doença de Wilson. Hemonomatose. Deficiência de fósforo e hipofosfatemia. 

Distúrbios do metabolismo do magnésio. Distúrbios hereditários do tecido 

conjuntivo. Proteinose lipóidica. Síndrome de Werner. Síndromes associadas 

ao Hipogonadismo e anormalidades congênitas. Endorfínas e Encefalinas. 

Prostaglandinas, Tromboxane A2 e Leucotrianos. Hipófise anterior. Hipófise 

posterior. A pineal. A tireóide. Córtex adrenal. Os testículos. Os ovários. 

Hirsutismo. As glândulas paratireíodes. Distúrbios poli glandulares. A medula 

supra-renal e o sistema nervoso simpático. Síndrome carcinóide. 

Médico-Endolcopista Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   
Conhecimentos Específicos: Laringe: anatomia; corpos estranhos: 
diagnóstico e tratamento; paralisias de laringe. Brônquios: segmentação 
brônquica; corpos estranhos: diagnóstico e tratamento; hemoptise conduta 
do endoscopista; lavado brônquico; biópsias transbrônquicas: indicações e 
complicações. Esôfago: corpos estranhos: diagnóstico, tratamento e 
complicações; estenoses: diagnóstico, tratamento endoscópico e 
complicações; ingestão de substâncias corrosivas: diagnóstico e tratamento; 
megaesôfago: diagnóstico, tratamento endoscópico e complicações; tumores 
do esôfago: diagnóstico e tratamento; esôfago de Barret: diagnóstico, 
tratamento e complicações; varizes de  esôfago: diagnóstico, tratamento 
endoscópico e complicações. Estômago: ingestão de substâncias corrosivas: 
tratamento endoscópico; tumores gástricos: diagnóstico e tratamento 
endoscópico; HDA: indicação, diagnóstico e tratamento endoscópico; lesões 
pépticas: diagnóstico e tratamento endoscópico; tumores gástricos: 
diagnóstico, tratamento endoscópico; gastrostomia endoscópica: indicações, 
técnica e complicações. Cólon: colonoscopia: indicações e complicações; 
colite isquêmica: indicações e tratamento; doença de Crohn e retocolite 
ulcerativa inespecífica: indicações, tratamento endoscópico e diagnóstico 
diferencial; pólipos colônicos: classificação, diagnóstico e tratamento; 
mucosectomia: indicações e complicações; hemorragia digestiva baixa: 
indicações e tratamento endoscópico; tumores colônicos: tratamento e 
diagnóstico endoscópico; magnificação de imagens: indicações. Vias 
Biliares: anatomia das vias biliares. CPER: indicações, tratamento 
endoscópico e complicações; diagnóstico diferencial das icterícias 
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obstrutivas; hemobilia: diagnóstico e tratamento endoscópico; colelitíase e 
coledocolitíase: tratamento endoscópico e complicações; tumor de vias 
biliares: indicações, tratamento endoscópico e complicações; pancreatite: 
diagnóstico e tratamento endoscópico; indicações e complicações da 
ecoendoscopia. Miscelânea: utilização de corantes: indicações e diagnóstico; 
lesões específicas: HIV no sistema digestivo; assepsia e antissepsia na 
endoscopia; cápsula endoscópica: indicações e complicações; enteroscopia: 
indicações e complicações. 

Médico-Ginecologista Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   

Conhecimentos Específicos: Estadiamento do câncer genital e mamário; 

Câncer do colo uterino; Hiperplasia endometrial; Carcinoma do endométrio; 

Câncer de ovário; Síndrome do climatério; Osteoporose pós-menopáusica; 

Distúrbios do sono no climatério; Acompanhamento do paciente sob 

reposição hormonal; Fisiologia menstrual; Amenorréia; Disfunção menstrual; 

Anovulação crônica; Dismenorréia; Síndrome prémenstrual; Endometriose; 

Hiperprolactinemia; Tumor de ovário com atividade endócrina; Citopatologia 

genital; Lesões 11 benignas da vulva e da vagina; Lesões benignas do colo 

uterino. Cervicites; Infecção do trato genital inferior pelo HPV:Diagnóstico e 

tratamento; Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato 

genital inferior; Corrimento genital; Infecção genital baixa; Salpingite aguda; 

Dor pélvica crônica; Doenças benignas do útero; Prolapso genital e roturas 

perineais; Incontinência urinária de esforço; Infecção urinária na mulher; 

Bexiga hiperativa; Câncer de mama; Mamografia e USG (indicações, 

técnicas e interpretação); Lesões não palpáveis de mama: Diagnóstico e 

conduta; Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama; Neoplasias 

benignas de mama: fibroadenoma, papiloma e tumores filodes; Alteração 

funcional benigna da mama; Mastites e cistos mamários; Fluxos papilares; 

Mastalgias cíclicas e acíclicas; Procedimentos invasivos em mastologia; 

Ultra-som de mama: Indicação e técnica; Procedimentos invasivos dirigidos 

pela mamografia e ultra -som. Diagnóstico de Gravidez. Cuidados Pré-

Natais. Abortamento. Gravidez Ectópica. Doença Hipertensiva da Gravidez. 

Hemorragias do Último Trimestre da Gestação.Complicações Clínicas da 

Gravidez. Anemia. Aids. Diabetes. Infecção Urinária. Parto Prematuro. 

Incompatibilidade Sanguínea Materno-Fetal. Assistência ao Parto. 

Médico-Neuriologista Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   
Conhecimentos Específicos: Cefaléias. Algias crânio-faciais. Comas. 
Fisiopatologia do sono.Traumatismos crânio-encefálicos. Traumatismos 
raquimedulares. Síndrome de hipertensão intracraniana. Tumores 
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intracranianos. Tumores intrarraqueanos. Doenças demielinzantes. Doenças 
degenerativas do sistema nervoso. Miopatias. Neuropatias periféricas. 
Infecções do sistema nervoso. Neuroparasitoses mais freqüentes no Brasil. 
Acidentes vasculares do encéfalo e da medula. Manifestações neurológicas 
de doenças sistêmicas. Epilepsias. Demências. Fisiopatologia da 
motricidade.Fisiopatologia da sensibilidade. Síndromes corticais.Síndromes 
do tronco cerebral. Síndromes medulares. Código de Ética médica. 

Médico-Oftalmologista Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   

Conhecimentos Específicos: 1. Embriologia Ocular. 2. Anatomia e 

histologia ocular: órbita - conteúdo e relações anatômicas; pálpebras e 

conjuntiva; globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa; meios 

dióptricos; músculos extrinsecos; aparelho lacrimal. 3. Fisiologia da Visão. 4. 

refração: noções de óptica oftálmica; vícios de refração; prescrição de óculos 

e lentes de contato. 6. Patologia, diagnostico e tratamento das doenças do 

(a) órbita, conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, cristalino e aparelho 

lacrimal. 7. Glaucoma: classificação; quadro clínico; diagnóstico ; tratamento 

clínico e cirúrgico. 8. Estrabismo: classificação quadro cínico; tratamento 

clínico; tratamento clínico e cirúrgico. 9. Repercussões oculares de patologia 

sistêmicas. Urgências em oftalmologia: clínicas cirúrgicas. 10. AIDS - mani-

festações oculares. 

Médico-Ortopedista Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   

Conhecimentos Específicos: Traumatologia: fraturas e luxações da coluna 

cervical, dorsal e lombar, fratura da pélvis, fratura do acetátulo, fratura e 

luxação dos ossos dos pés, tornozelo, joelho, lesões meniscais e 

ligamentares, fratura diafisária do fêmur, fratura transtocanteriana, fratura do 

colo do fêmur, fratura do ombro, fratura de clavícula e extremidade superior e 

diáfise do úmero, fratura da extremidade distal do úmero, luxação do 

cotovelo e fratura da cabeça do rádio, fratura e luxação da monteggia, fratura 

diafisária dos ossos do antebraço; fratura de Colles e Smith, luxação do 

carpo, fratura do escafóide capal. Traumatologia da mão: fratura 

metacarpiana e falangiana, ferimentos da mão, lesões dos tendões flexores 

e extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em ortopedia e 

traumatologia, anatomia do sistema osteoarticular. Radiologia. Tomografia. 

Ressonância magnética. Ultra-sonografia do sistema osteoarticular. 

Anatomia do sistema muscular. Anatomia dos vasose nervos. Anatomia 

cirúrgica: vias de acesso, traumatologia e anomalias congênitas. 

Médico-Otorrinolaringologista Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
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princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   

Conhecimentos Específicos: Anatomofisiologia clínica das fossas e seios 

paranasais, laringe, faringe e órgão da audição. Semiologia, sintomatologia e 

diagnósticos das principais afecções da laringe, glândulas salivares, órgão 

auditivo e seios paranasais. Testes básicos da avaliação auditiva: 

caracterização audiológica das principais patologias do ouvido. Câncer da 

laringe e hipofaringe: glândulas salivares e seios paranasais. Doenças 

lcerogranulomatosas em otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. 

Anomalias congênitas da laringe. Neuroanatomofisiologia do sistema 

vestibular. Afecções e síndromes otoneurológicas. Paralisia facila periférica. 

Afecções benignas do pescoço. 

Médico-Pediatra Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   

Conhecimentos Específicos: Puericultura: aleitamento materno. 

Alimentação no 1.º ano de vida. Vacinação. Crescimento e desenvolvimento. 

Distúrbios da nutrição. Neonatologia: icterícia neonatal precoce e tardia. 

Colestase neonatal. Infecções congênitas: rubéola, citomegalovírus, 

toxoplasmose, sífilis, varicela, herpes. Distúrbios metabólicos no período 

neonatal: hipoglicemia, hipocalcemia e hipomagnecemia. Infectologia: 

Doenças exantemáticas: varicela, sarampo, rubéola, eritema infeccioso, 

doença de Kawasaki, exantema súbito, escarlatina. Coqueluche, dengue, 

febre amarela e malária. Tuberculose na infância diagnóstica, 

quimioprofilaxia e tratamento da AIDS na infância. Meningites. Hepatites 

virais: A, B e C. Pneumologia: insuficiência respira tória na infância; 

Infecções de vias aéreas superiores, laringites, epiglotite, pneumonias virais 

e bacterianas. Asma na infância: diagnósticoe tratamento. Mucoviscidose. 

Gastroenterologia: Diarréia aguda, diarréia crônica. Verminoses. Nefrologia: 

ITU. Sd.nefrítica. Sd. nefrótica. Onco-hematologia: Leucoses. Púrpura 

trombocitopênica imunológica. Púrpura Henoch-Schoenlein. Sd. hemolítico-

urêmica. Anemias (ferropriva, talassêmica e falciforme). Reumatologia: Febre 

reumática. Artrite reumatóide juvenil. Neurologia: Convulsão na infância. 

Endocrinologia: Hiperplasia de supra-renal congênita. Diabetes melitus na 

infância. Emergências cardiocirculatórias: ressuscitação cardiorrespiratória 

no período neonatal e infância; desequilíbrio hidro - eletrolítico; choques 

hipovolêmico, séptico, c ardiogênico; arritmias cardíacas na infância. Aci-

dentes: intoxicações; acidentes com animais peçonhentos. 

Médico-Psiquiatra Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
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da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   

Conhecimentos Específicos: síndromes e transtornos mentais orgânicos; 

demências na senilidade e pré-senilidade; transtornos mentais orgânicos 

induzidos por substâncias psicoativas; esquizofrenia; transtorno delirante 

paranóico; transtornos psicóticos s.o.e.; transtornos afetivos; transtornos de 

ansiedade; transtornos somatomorfos; transtornos dissociativos; transtornos 

sexuais; transtornos do sono; transtornos factícios; transtornos de 

personalidade; transtornos da alimentação; psiquiatria infantil; psiquiatria 

comunitária; psiquiatria forense; emergências psiquiátricas; epidemiologia 

dos transtornos mentais; testes laboratoriais e outros testes; 

psicofarmacoterapia e terapias convulsivantes; psicoterapias. epidemiologia; 

medicina social e preventiva; código de ética; código de processo ético; 

saúde pública; atualidades sobre saúde pública; atualidades sobre medicina 

geral. o estatuto da criança e do adolescente. o estatuto do idoso. 

Médico-Ultrassonografista Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   

Conhecimentos Específicos: Princípios físicos dos diagnósticos ultra-

sonográficos. Equipamentos ultra-sonográficos. Anatomia seccional. Ultra-

sonografia dos vasos. Ultra-sonografia do fígado e do sistema biliar. Ultra-

sonografia do pâncreas. Ultra-sonografia do baço. Ultra-sonografia dos rins e 

vias urinárias. Ultra-sonografia dos órgãos reprodutores femininos e 

masculinos. Ultrasonografia mamária. Ultra-sonografia gravídica. Ultra-

sonografia encefálica. Ultrasonografia oftálmica. Ultra-sonografia dos 

músculos, tendões, fáscias e etc.Demais estudos ultra-sonográficos 

humanos. 

Médico-Urologista Conhecimentos Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: 
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; O SUS e Municipalização: 
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: 
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da 
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças 
de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-
doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.   
Conhecimentos Específicos: Política de Saúde: Legislação referente ao 
SUS. Código de Ética Médica. Preenchimento da declaração de óbito. 
Conhecimentos específicos: Sistema geniturinário: embriologia. Anomalias e 
anatomia. Litíase do trato geniturinário. Infecções do trato geniturinário. 
Traumatismo do sistema genito-urinário. Neoplasias do sistema genito-
urinário. Bexiga neurogênica. Doenças vasculares do aparelho genito-
urinário. Doenças de Peryronie. Tuberculose do aparelho genito-urinário. 
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Doenças específicas do escroto. Urgências do aparelho genito-urinário. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Impotência sexual. Cirurgias do 
aparelho genitourinário. Estados intersexuais. 

Motorista Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e 
conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; 
Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de 
autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto Federal nº 
62.127/68 e Decreto Federal nº 2.327/97. 

Nutricionista Unidades de Alimentação e Nutrição -objetivos e características, 
planejamento físico, recursos humanos, abastecimento e armazenamento, 
custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética. Nutrição Normal: 
definição, leis da alimentação / requerimentos e recomendações de 
nutrientes - Alimentação enteral e parenteral. Planejamento, avaliação e 
cálculo de dietas e ou cardápio para: adultos, idosos, gestantes, nutrizes, 
lactentes, pré-escolar e escolar , adolescente e coletividade sadia. 
Diagnósticos Antropométricos: padrões de referência / Indicadores: 
vantagens, desvantagens e interpretação / avaliação nutricional do adulto: 
índice de massa corporal (classificação de GARROW). Dietoterapia nas 
enfermidades digestivas: trato gastro-intestinal / glândulas anexas. 
Dietoterapia nas enfermidades renais. Dietoterapia nas enfermidades do 
sistema cardiovascular. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade: 
Diabete Mellitus e dislipidemias. Dietoterapia nas carências nutricionais: 
desnutrição energético-protéica-calórica, anemias nutricionais. Vitaminas. 
Ácidos Graxos. Aminoácidos. Lipídios. Terapia Nutricional. Nutrição enteral e 
parenteral. Influência medicamentosa nos nutrientes corpóreos. Avaliação 
nutricional ao paciente portador de HIV. Gastos energéticos. Processo de 
digestão e Vias de excreção de nutrientes. 

Operador de Micro Computador III-Conhecimentos Básicos de Informática: INTRODUÇÃO À 

INFORMÁTICA Conceitos Básicos, digitação básica, teclas especiais 

INICIANDO O WINDOWS: Área de trabalho, barra de tarefas, ícones, o 

botão iniciar, todos os programas, meu computador., exibir o conteúdo de 

uma pasta, criando pastas. WINDOWS EXPLORER: Selecionar 

arquivos/pastas, renomear arquivos/pastas, copiar arquivos/pastas, mover 

arquivos/pastas, apagar arquivos/pastas. COMANDOS BÁSICOS DO 

OFFICE 2000, 2003; WORD: Introdução ao Microsoft Word 2000, 2003, 

Salvar um documento, formatar um texto, abrir um documento, recortar, 

copiar e colar um texto. Desfazer e refazer. Inserir figura, bordas e 

sombreamento. Bordas e sombreamento, Inserir wordart, inserir uma tabela, 

formatar uma Tabela EXCEL, CONCEITOS BÁSICOS: Linha, coluna, 

endereço, seleção, navegação, edição de células, configuração de Páginas e 

margens, verificação ortográfica, abrir, salvar, salvar como, desfazer, refazer, 

localizar e substituir, inserir e excluir linhas e colunas. Conceitos sobre 

Planilhas. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A INTERNET. Navegadores Web: 

Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Professor de Ciências II – Fundamentos da Educação: - (Para professor de todas as 

disciplinas) 1. Fundamentos da Educação; 3. Concepções e tendências 

pedagógicas contemporâneas; 3. Relações socioeconômicas e político-

culturais da educação; 4. Educação e Direitos Humanos, Democracia e 

Cidadania; 5. A função social da escola; Inclusão educacional e respeito à 

diversidade; 6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; 7. 

Didática e organização do ensino; 8. Saberes Escolares, processos 

metodológicos e avaliação da aprendizagem; 9. Novas tecnologias da 

informação e comunicação e sua contribuição com a prática pedagógica; 10. 

Projeto Político Pedagógico da escola e o compromisso com a qualidade 

social do ensino; 11. Lei no 9394-1996 Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional; Lei no 8069-1990- Estatuto da Criança e do Adolescente; 12. lei nº 

10.639-2003 História e Cultura Afro Brasileira e Africana; 13. Plano Nacional 
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de Educação em Direitos Humanos - 2007. 

III – Conhecimentos Específicos: Aspectos metodológicos do Ensino das 

Ciências Biológicas. Os Seres vivos: origem e evolução biológica dos seres 

vivos, contribuição do organismo: teoria e evolução celular, funcionamento 

da célula, a organização celular, aspectos físicos químicos e estruturais. 

Reprodução celular. Classificação e características gerais dos seres vivos. 

Características anatômicas e filosóficas do ser humano: aspectos básicos na 

organização e fisiologia dos aparelhos digestivos, circulatórios, respiratórios, 

excretor, venoso, endócrino, reprodutor e locomotor. A transmissão da vida - 

herança biológica, a hereditariedade e o meio ambiente. Ecologia: 

ecossistema, relações tróficas e biomas. O homem e a biosfera: poluição e 

degradação ambiental. Princípios metodológicos do Ensino de Física. 

Grandezas físicas. Dinâmicas do corpo material. Conceito de trabalho e 

energia. Conceito de movimento linear. Estática dos corpos rígidos. 

Movimento oscilatório e ondulador - ondas mecânicas e ondas sonoras. 

Mecânica dos fluídos. Hidrostática. Hidrodinâmica. Termodinâmica. Teoria 

cinética dos gases. Eletricidade / Eletrostática. Magnetismo. Oscilações 

eletromagnéticas. Ótica. 

Professor de Educação Física III – Conhecimentos Específicos: Desportos: Regras, principais desportos 
aplicados na escola (futsal, voleibol, basquetebol, handebol e atletismo); 
Recreação: Jogos espontâneos e dirigidos, jogos pré-desportivos; 
Treinamento desportivo: crescimento da criança e do adolescente, 
diferenças psicofísicas entre idades; Metodologia e didática do ensino de 
educação física, abordagem metodologia e novas perspectivas para a 
educação física; Psicomotricidade: Conceitos básicos, desenvolvimento 
psicomotor nas crianças em idade escolar e influências no rendimento 
escolar. 

Professor de Educação Infantil III – Conhecimentos Específicos: As diferentes concepções do processo 

de aquisição da leitura e da escrita. A formação do leitor/autor. As funções 

sociais da linguagem. As produções da leitura. Criação e análise de 

atividades integrando os vários tipos de linguagem do processo de 

interlocução: verbal-oral e escrita, não-verbal-plástica, cênica, musical, 

gestual. A variabilidade lingüística nas modalidades escrita e falada, e suas 

variantes históricas, regionais, socioculturais, situacionais. Caráter criativo e 

produtivo da linguagem. Gêneros textuais. Elementos e relação da 

estruturação gramatical: o conteúdo semântico de aspectos morfossintáticos 

de Língua Portuguesa - os fonemas e grafemas da Língua Portuguesa. A 

convenção ortográfica. Classe das palavras. Estrutura e processo de 

formação das palavras. A frase e sua estrutura. O período e sua construção 

sintática: coordenação e subordinação. Metodologia da Matemática: 

Orientações Didáticas para o ensino da Matemática( na educação infantil e 

no 1º segmento do ensino fundamental). Sistema de Numeração Decimal. 

Números e Operações. Números Racionais. Espaço e Forma. Grandezas e 

Medidas.Tratamento da Informação. Metodologia das Ciências: Orientações 

Didáticas para o ensino de Ciências(na educação infantil e 1º segmento do 

ensino fundamental). Ambiente. Ser humano e Saúde. Recursos 

tecnológicos. Universo: Astros, Sistema Solar, o Sol como fonte de energia 

(luz e calor. Rochas e Solos: combustíveis fósseis. Ar Atmosférico: 

composição, relações com os seres vivos, os agentes de poluição, pressão e 

suas variações, ventos. Água: propriedades físicas e químicas, ciclo da 

água, poluição, relação com os seres vivos e tratamento da água. Meio 

Ambiente e Sociedade..Seres Vivos: biodiversidade, classificação em cinco 

reinos e caracterização geral dos filos quantos às funções vitais e 

representantes mais característicos. Biologia Humana: noções elementares 

de Anatomia e fisiologia humanas, métodos anticoncepcionais e ética 

(ecológica, cultural e social). Referenciais Curriculares da Educação Infantil e 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Metodologia 
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de História e Geografia: Conteúdo Programático Orientações Didáticas para 

a educação infantil e para o 1º segmento do ensino fundamental do ensino 

de História e de Geografia: História local e do cotidiano.História das 

Organizações Populacionais.Orientações Didáticas para o ensino de 

Geografia. Estudo da paisagem local. As paisagens urbanas e rurais - suas 

características e relações.O espaço e o tempo na educação infantil. 

Professor de Educação Infantil-
Especialista 

III - Conhecimentos Específicos: Objetivos Gerais; Conteúdos; Aprender e 
Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Historia, 
Geografia, Arte, e Educação Física; Temas Transversais e Ética, Meio 
Ambiente e Saúde, Pluralidade Cultural: Avaliação; Atuação Pratica do 
Professor; Fatores de Crescimento; Desenvolvimento das potencialidades 
físicas e intelectuais; Ajuda na aquisição e manutenção da estabilidade 
emocional; O desenvolvimento das possibilidades de comunicação; A 
redução das limitações provocadas pela deficiência seja ela Auditiva, Visual, 
Mental; Apoio na inserção familiar, escolar e social de crianças e jovens 
portadores de necessidades especiais; O desenvolvimento da independência 
a todos os níveis em que se possa processar; A preparação para uma 
adequada formação profissional e integração na vida ativa; Repensando a 
deficiência à luz de novos pressupostos; O contexto psicológico; sócio-
efetivo, Conhecimentos sobre a educação Inclusiva, para alunos com 
deficiência auditivo, visual e mental. Conhecimento em Libras e Braille. 

Professor de Geografia III – Conhecimentos Específicos: A evolução do pensamento geográfico e 
os novos paradigmas de ciência; As fontes e a evolução da concepção da 
natureza do homem e da economia na geografia: Os impactos da economia 
mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a sociedade; 
Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço, sociedade, 
região, território; Geopolítica da globalização: organismos internacionais, 
comércio internacional e desigualdades; Alfabetização e linguagem 
cartográfica; A cartografia nos diversos níveis de ensino; Orientação, 
localização e representação da terra; A divisão política, administrativa e o 
planejamento do território brasileiro; A divisão do espaço brasileiro segundo 
o IBGE; As regiões geoeconômicas brasileiras; Principais características 
econômicas e sociais das mesorregiões e microrregiões da Bahia; a 
diversidade sócio-cultural de BA; Conceitos demográficos fundamentais; 
Crescimento populacional; Teorias demográficas e desenvolvimento sócio-
econômico; Distribuição geográfica da população; Estrutura da população; 
Migrações populacionais; O processo de industrialização e a urbanização 
brasileira e as conseqüências ambientais; Relação cidade e campo; A 
geografia agrária e as transformações territoriais no campo brasileiro; 
Agricultura e meio ambiente; Brasil, território e nação: A produção do espaço 
geográfico brasileiro, o Brasil e a nova ordem mundial e o Brasil no contexto 
regional; Organizações e blocos econômicos; Conflitos, problemas e 
propostas do mundo atual; Quadro natural (relevo vegetação, clima, solos e 
hidrografia) numa perspectiva global, nacional e regional; clima e 
aquecimento global; Conservação, preservação e degradação ambiental no 
Brasil; Políticas públicas e gestão ambiental no Brasil. Representações e 
práticas sociais em educação ambiental; Espaço e turismo no ensino da 
geografia. 

Professor de História III – Conhecimentos Específicos: Capitalismo, imperialismo e liberalismo: o 

imperialismo e neocolonialismo; a formação territorial; a consolidação do 

capitalismo norte americano; a América Latina sob a hegemonia do capital; 

Revolução Russa; configuração do mundo contemporâneo: perda da 

hegemonia européia e a constituição de uma nova ordem internacional; 

relações internacionais e dinâmica interna da América Latina, ciência, 

tecnologia e sociedade contemporânea: a ordem republicana no Brasil. O 

capitalismo brasileiro e suas contradições: a questão fundiária; a sociedade 

brasileira contemporânea; atuais relações internacionais. 

O fato e o processo histórico. As comunidades antigas: incas, egípcios, 
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gregos e romanos. Formação do mundo moderno; construção de uma nova 

ordem na Europa Ocidental; transição de feudalismo para o capitalismo; a 

montagem do sistema colonizador nas Américas e na Ásia; colonização das 

Américas; o sistema colonial brasileiro. Afirmação do capitalismo e do 

liberalismo; hegemonia do capital inglês; ciências e iluminismo; a economia 

política e seus fundamentos; a Revolução Francesa, a Revolução Americana 

e as independências na América Latina. 

Professor de Língua Inglesa III – Conhecimentos Específicos: Princípios metodológicos do Ensino da 
língua Inglesa. Leitura e interpretação de textos autênticos da língua inglesa 
tais como: jornalísticos e literários; Estrutura e Formação de Palavras: 
processos de derivação e composição de vocábulos; Antônimos, sinônimos, 
falsos cognatos; Aspectos morfo-sináticos; Substantivos (caso, número, 
gênero, concordância); Pronomes (classificação, uso, concordância); 
Adjetivos (classificação, concordância, posição, flexão); Advérbios 
(classificação, uso, posição na sentença); Conjunções (classificação, uso); 
Verbos (modo, aspecto, tempos, vozes); Preposições (uso, classificação, 
combinações nominais e verbais); Discurso direto e indireto; Sintaxe da 
sentença simples e complexa.. 

Professor de Língua Portuguesa III – Conhecimentos Específicos: Interpretação de Textos. Aspectos 

gramaticais: fonética: vogais e consoantes, encontros vocálicos e 

consonantais, dígrafos e sílabas. Morfologia: classe das palavras - 

substantivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, 

conjunção e interjeição. Estrutura das palavras: radical, afixos e desinências. 

Sintaxe: análise sintática. Frase. Oração. Período simples e composto. 

Parágrafo. Coordenação e subordinação. Termos essenciais da oração. 

Termos integrantes da oração: objeto direto, objeto indireto, agente da 

passiva, complemento nominal e verbal; termos acessórios da oração: 

adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo. Sintaxe de 

concordância: concordância nominal e verbal. Sintaxe de regência: regência 

nominal e verbal; sintaxe de colocação: colocação de pronomes. Ortografia. 

Acentuação. Emprego da crase. Pontuação. Semântica: significação das 

palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, 

denotação e conotação. Interpretação de textos. LITERATURA: Figuras de 

estilos; II - Gêneros literários; III - Escolas Literárias Brasileiras. Literatura de 

Informação . Barroco - com destaque para a obra de Gregório de Matos e 

Pe, Antônio Vieira. Arcadismo. Romantismo - Poesia. Introdução, 

características. As Gerações Românticas, Produções Literárias da 1º 

Geração com destaque para Gonçalves Dias. Produção Literária da 2º Fase , 

destaque Álvares de Azevedo. Produção Literária da 3º Fase com destaque 

para Castro Alves. Romantismo prosa e teatro. Produção Literária com 

destaque para José de Alencar e Martins Pena. Realismo - Naturalismo. 

Introdução , Características, Produção Literária em Prosa com destaque em 

Machado de Assis e Aloísio de Azevedo . Parnasianismo. Introdução 

Literária com destaque em Olavo Bilac. Pré - modernismo. Introdução , 

características e produção literária com destaque para Lima Barreto e 

Euclides da Cunha. Modernismo. 1º Fase - Semana de Arte Moderna e seu 

representantes. 2º Fase - Prosa e Poesia , destaque para Jorge amado . Pós 

- modernismo. Introdução, Características e Produção Literária com 

destaque para João Cabral de Melo. 

Professor de Matemática III – Conhecimentos Específicos: 1. ARITMÉTICA E CONJUNTOS: Os 
conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); 
operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio 
multiplicativo. Proporcionalidade. 2. ÁLGEBRA; Equações de 1º e 2º graus; 
funções elementares, suas representações gráficas e aplicações: lineares, 
quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões 
aritméticas e geométricas; polinômios; números complexos; matrizes, 
sistemas lineares e aplicações na informática; fundamentos de matemática 
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financeira. 3. ESPAÇO E FORMA: Geometria plana, plantas e mapas; 
geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica. 4. 
TRATAMENTO DE DADOS: Fundamentos de estatística; análise 
combinatória e probabilidade; análise e interpretação de informações 
expressas em gráficos e tabelas. 5. MATEMÁTICA, SOCIEDADE E 
CURRÍCULO: Currículos de Matemática e recentes movimentos de Reforma. 
Os objetivos da Matemática na Educação Básica. Seleção e organização dos 
conteúdos para o Ensino Fundamental e Médio. Tendências em Educação 
Matemática (resolução de problemas, modelagem, etnomatemática, história 
da matemática e mídias tecnológicas). 

Psicólogo O binômio saúde/doença: A produção social da saúde. A psicossomática nos 

dias de hoje: Origem/conceito. Evolução/objetivos. A psicossomática e a 

formação do psicólogo. A relação profissional de saúde/usuários do sistema 

de saúde. A Psicologia nas instituições de saúde: funções/papéis/atividades 

do psicólogo. Objetivos/estratégias da prática psicológica. O psicólogo e a 

equipe de saúde: A importância da visão interdisciplinar. O psicólogo e a 

saúde mental: a saúde mental no Brasil: origem/evolução. Saúde mental, 

psicossomática, trabalho. Terapêuticas ambulatoriais em saúde mental. 

Transtornos mentais e de comportamento; Transtornos neuróticos de 

personalidade e de comportamento em adultos e com início na infância e 

adolescência. Principais formas de intervenções terapêuticas. Relações 

Humanas no Trabalho, processo de comunicação, desenvolvimento 

interpessoal e organizações. Fases do Desenvolvimento Humano. 

Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. 

Constituição Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB- SUS de 1996. 

Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. 

Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Doenças de notificação compulsória. 

Recepcionista III - Conhecimentos Básicos de Informática: INTRODUÇÃO À 
INFORMÁTICA Conceitos Básicos, digitação básica, teclas especiais 
INICIANDO O WINDOWS: Área de trabalho, barra de tarefas, ícones, o 
botão iniciar, todos os programas, meu computador., exibir o conteúdo de 
uma pasta, criando pastas. WINDOWS EXPLORER: Selecionar 
arquivos/pastas, renomear arquivos/pastas, copiar arquivos/pastas, mover 
arquivos/pastas, apagar arquivos/pastas. COMANDOS BÁSICOS DO 
OFFICE 2000, 2003; WORD: Introdução ao Microsoft Word 2000, 2003, 
Salvar um documento, formatar um texto, abrir um documento, recortar, 
copiar e colar um texto. Desfazer e refazer. Inserir figura, bordas e 
sombreamento. Bordas e sombreamento, Inserir wordart, inserir uma tabela, 
formatar uma Tabela EXCEL, CONCEITOS BÁSICOS: Linha, coluna, 
endereço, seleção, navegação, edição de células, configuração de Páginas e 
margens, verificação ortográfica, abrir, salvar, salvar como, desfazer, refazer, 
localizar e substituir, inserir e excluir linhas e colunas. Conceitos sobre 
Planilhas. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A INTERNET. Navegadores Web: 
Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Secretário Escolar III - Conhecimentos Básicos de Informática: INTRODUÇÃO À 
INFORMÁTICA Conceitos Básicos, digitação básica, teclas especiais 
INICIANDO O WINDOWS: Área de trabalho, barra de tarefas, ícones, o 
botão iniciar, todos os programas, meu computador., exibir o conteúdo de 
uma pasta, criando pastas. WINDOWS EXPLORER: Selecionar 
arquivos/pastas, renomear arquivos/pastas, copiar arquivos/pastas, mover 
arquivos/pastas, apagar arquivos/pastas. COMANDOS BÁSICOS DO 
OFFICE 2000, 2003; WORD: Introdução ao Microsoft Word 2000, 2003, 
Salvar um documento, formatar um texto, abrir um documento, recortar, 
copiar e colar um texto. Desfazer e refazer. Inserir figura, bordas e 
sombreamento. Bordas e sombreamento, Inserir wordart, inserir uma tabela, 
formatar uma Tabela EXCEL, CONCEITOS BÁSICOS: Linha, coluna, 
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endereço, seleção, navegação, edição de células, configuração de Páginas e 
margens, verificação ortográfica, abrir, salvar, salvar como, desfazer, refazer, 
localizar e substituir, inserir e excluir linhas e colunas. Conceitos sobre 
Planilhas. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A INTERNET. Navegadores Web: 
Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Técnico em Edificações III - Conhecimentos Específicos: 01. Execução de trabalhos e serviços 

técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior. 2. 

Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos processos de 

trabalho. 03. Levantamento de dados de natureza técnica. 4. Condução de 

trabalho técnico. 5. Treinamento de equipes de execução de obras e 

serviços técnicos. 6. Fiscalização da execução de serviços e de atividades 

de sua competência. 7. Organização de arquivos técnicos. 8. Elaboração de 

orçamento relativos às atividades de sua competência. 9. Execução de 

desenho técnico. 10. Conhecimentos Básicos em AutoCAD. 11. Ética 

profissional. 
Técnico em Enfermagem II – Conhecimentos Específicos: Políticas públicas de saúde no Brasil: 

Evolução histórica; Sistema Único de Saúde (SUS). Ética e legislação em 
enfermagem: Princípios básicos de ética; Regulamentação do exercício 
profissional; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Técnicas 
básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; 
Assepsia e controle de infecção. Biossegurança; Administração de 
medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e 
soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); 
Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e vesical; Coleta de 
material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração 
de dietas oral e enteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de 
enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, 
pulmonares, auto-imunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do 
sistema hematopoiético; Preparo, acondicionamento e métodos de 
esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: 
parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados 
convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; 
Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a 
doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: 
Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; 
Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento 
e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira 
Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Imunização básica na infância; 
Vigilância epidemiológica; Atenção à Saúde da criança e do adolescente, do 
adulto, da mulher e do idoso. 

Técnico em prótese dentária. III – Conhecimentos Específicos: Equipamentos e Instrumentais: indicação 

dos equipamentos e instrumentais para: ceroplastia ou enceramento, 

esculturas, manipulação de gesso/revestimento/acrílica, fundição. Usinagem 

e acabamento: polimento. Materiais odontológicos: indicação, proporção, 

manipulação e cuidados com gessos odontológicos, ceras odontológicas e 

resina acrílica (lenta e rápida). Prótese total: moldeiras (resina rápida e placa 

base); chapa de prova (base e arco de oclusão); montagem de dentes 

artificiais; acrilização (prensagem polimerização); consertos (resina de 

rápida); acabamento e polimento. Prótese removível; arco de oclusão, 

montagem de dentes artificiais; acrilização (prensagem-polimerização); 

consertos (resina de rápida); acabamento e polimento. Prótese fixa: 

provisórios; objetivos; técnicas de confecção. Ortodontia: execução de 

grampos de retenção e molas; aplicação de resina (ortoclass) nos aparelhos,  

Materiais dentários; Anatomia do sistema estomatognático; Anatomia dental; 

Ortodontia; Noções básicas de prótese buco-maxilo-facial; Noções básicas 

de biossegurança. 
Técnico em Saúde Bucal III – Conheccimentos Específicos: Orientação sobre técnicas de higiene 

bucal. Recepção do paciente: preenchimento de ficha clínica e organização 
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do arquivo e fichário e controle do movimento financeiro. Revelação e 

montagem de radiografias dentárias. Material de uso odontológico: 

classificação e manipulação. Instrumental odontológico: identificação, 

classificação, técnicas de instrumentação. Aspectos éticos do exercício 

profissional da AD. Bases legais e competências. Atribuições da AD e sua 

importância na equipe odontológica. Moldeiras odontológicas: tipos, seleção 

e confecção de modelos em gesso. Métodos preventivos contra a cárie 

dental e doenças periodontais: técnicas de aplicação. Consultório 

odontológico: conservação; manutenção do equipamento e do ambiente do 

trabalho. Aspectos do Programa Saúde da Família. 
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