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EDITAL DE ABERTURA CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA 

EDITAL Nº 10/ MIRACEMA / ENSINO MÉDIO / 22/07/2014 

 

 

 

   

APRESENTAÇÃO  

O Município de Miracema, no uso de suas atribuições legais, torna público, por intermédio do Centro de Produção da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – CEPUERJ e mediante as condições estabelecidas neste edital, a realização de 
concurso público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas de ensino médio do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura 
Municipal de Miracema, conforme lei nº 813 de 15/12/1999.  

1. DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA 

Miracema pertence à Região Noroeste Fluminense, que também abrange os municípios de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, 
Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-
Sai.  
 
O município tem uma área total de 304,5 quilômetros quadrados, correspondentes a 5,7% da área da Região Noroeste 
Fluminense. Os limites municipais, no sentido horário, são: Minas Gerais, Laje do Muriaé, Itaperuna, São José de Ubá e Santo 
Antônio de Pádua.  
 
A rodovia RJ-116 cruza o município, alcançando Laje do Muriaé ao norte e Santo Antônio de Pádua ao sul. Importante eixo 
rodoviário do interior do estado, sai de Itaboraí e segue por Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, 
Cordeiro, Macuco, São Sebastião do Alto, Itaocara, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Laje do Muriaé e conecta com a 
BR-356 a noroeste de Itaperuna, na localidade de Comendador Venâncio.  
Outra rodovia estadual, a RJ-200, cruza-o de leste a oeste, onde chega a Palma, no Estado de Minas Gerais. Em leito natural, a 
RJ-188 alcança a localidade de Paraoquena, em Santo Antônio de Pádua. 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

2.1. O concurso será regido pelo edital em referência e será executado pelo CEPUERJ/Coordenação de Processos 
Seletivos – COPROSEL, com sede na Rua São Francisco Xavier, 524, Pavilhão João Lyra Filho, 1º andar, bloco A, sala 
1006.  

2.2. O concurso será constituído de avaliação de conhecimentos específicos, aferidos por meio da aplicação de prova 
objetiva, prova prática ou de capacitação física e de exame médico admissional, conforme descrito no item 7.0.  
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2.3. O presente concurso visa ao preenchimento de 18 (dezoito) vagas existentes e formação de cadastro de reserva, 
distribuídas de acordo com o quadro a seguir: 

CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 
VAGAS CH / 

SEM 
REMUNERAÇÃO 

EM R$  AC PCD 

Fiscal de obras e posturas 

Ensino médio completo. 

CR *  

40 1.027,47 

Fiscal de tributos CR *  

Instrutor/oficineiro 5 *  

Massoterapeuta 
Ensino médio completo + curso 
de massoterapia de, no mínimo, 
40 horas. 

1 *  

Motorista 
Ensino médio completo e 
Carteira Nacional de Habilitação 
na categoria D ou superior. 

CR *  

Técnico ambiental 
Ensino médio técnico em Meio 
Ambiente e registro no CREA. 

CR *  

Técnico de enfermagem ESF 
Ensino médio técnico em 
Enfermagem e registro no 
COREN. 

6 *  

Técnico de higiene dental ESF 
Ensino médio técnico em 
Higiene Dental e registro no 
CRO. 

2 *  

Técnico de radiologia 
Ensino médio técnico em 
Radiologia e registro no 
CONTER. 

CR *  

      

2.4. Farão parte das vagas existentes e do cadastro de reserva (CR) os candidatos aprovados nas provas de acordo com os 
critérios estabelecidos neste edital. A utilização do cadastro de reserva obedecerá, rigorosamente, à ordem de 
classificação final publicada no Diário Oficial do Município de Miracema. 

2.5. Considerando o número insuficiente de vagas a serem reservadas a pessoas com deficiência (PCD) em algum cargo, 
conforme descrito na legislação vigente, a contratação dos candidatos constante no CR obedecerá ao seguinte critério. 

2.5.1. A cada grupo de 20 candidatos convocados da ampla concorrência, o 21º convocado será um PCD, observada a 

ordem de classificação e o resultado do exame médico admissional. 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Veja anexo I. 
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4. DOS REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DOS CARGOS  

a) ter sido aprovado e classificado neste concurso de acordo com o que estipula este edital, seus anexos e retificações; 

b) ter nacionalidade brasileira ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do art. 12 § 1º da Constituição da 
República de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 03/1994, nos termos do Decreto da Presidência da 
República nº 3.297/2001; 

c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de efetivo início do exercício no cargo; 

d) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

e) estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 

f) estar inscrito regularmente no Cadastro de Pessoas Físicas; 

g) ter a escolaridade exigida para cada cargo realizada em instituições reconhecidas pelo MEC, conforme descrito na tabela 
do subitem 2.3; 

h) ser considerado apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo no exame médico admissional e 
entregar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da contratação; 

i) declarar que tem ciência e aceita os termos do edital em referência. 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma tácita de aceitação de todas as normas constantes no 
presente edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

5.2. PERÍODO/LOCAL/HORÁRIO/TAXA DE INSCRIÇÃO 

PERÍODO LOCAL/HORÁRIO DE INSCRIÇÃO 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

28/07 a 14/08/2014 
http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em andamento, link Concurso 

P.M.Miracema 2014, das 10h do dia 28/07/2014 às 23h59min do 
dia 14/08/2014. 

R$ 50,00 

 
5.3. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

5.3.1. Para se inscrever, após leitura do edital, o candidato deverá: 

a) certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação neste concurso público; 

b) acessar o endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Concurso 

P.M.Miracema 2014, onde estará disponibilizado o edital do concurso para download e impressão; 

c) acessar o link de inscrição e, caso seja a primeira vez que se inscreve em um concurso organizado pelo 
CEPUERJ, clicar em Não Tenho Cadastro. Preencher todos os dados  solicitados, digitar o código solicitado e 
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clicar em enviar. Caso já tenha cadastro, basta digitar seu CPF, senha e código solicitado e enviar. Após este 
procedimento, selecionar o cargo ao qual deseja concorrer e a opção Realizar Inscrição, preencher os dados 
solicitados e Enviar.  

d) caso tenha esquecido a senha, clique em esqueceu a senha? Clique aqui. 

e) preencher todos os campos do Formulário de Solicitação de Inscrição, disponível no período citado no subitem 
5.2, e, após o devido preenchimento, enviá-lo para cadastramento através do botão específico (ENVIAR); 

f) imprimir, em papel A4, o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição. Efetuar o pagamento até a data 
de vencimento, em espécie, em qualquer instituição bancária, nos caixas eletrônicos ou nos serviços bancários 
na internet, observados os horários definidos pelas agências bancárias para pagamento de títulos. 

5.3.2. Com vistas à inscrição no concurso, caso não possua acesso à internet, o candidato poderá dirigir-se: 

a) no Município do Rio de Janeiro: Campus Maracanã da UERJ, sito à Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar, 
bloco A, sala 1006 (CEPUERJ - Recepção), no horário das 10h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados; 

b) no Município de Miracema: Pavilhão Cultural Maria do Carmo Monteiro Linhares – Biblioteca municipal Julieta 
Damasceno, sito à Praça dos Estudantes, s/nº - Centro – Miracema – RJ, no horário das 10h às 16h, de 2ª a 
6ª feira, exceto feriados; 

5.4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

5.4.1. Serão aceitos pedidos de isenção das 10h do dia 28/07/2014 às 23h59min do dia 30/07/2014, conforme as 
instruções para isenção de taxa de inscrição divulgadas no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, link 

Concurso P.M.Miracema 2014. 

5.4.2. Somente será concedida a isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição para aqueles candidatos que 
comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros, comprovarem renda bruta familiar mensal de até 3 (três) 
salários mínimos ou que possuam cadastro no CadÚnico, conforme legislação vigente (Decretos da Presidência da 
República nº 6.593/2008 e 6.1351/2007). 

5.4.3. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição aos que não atendam às condições 
para sua concessão, qualquer que seja o motivo, e aqueles: 

a) que não efetivarem a inscrição no site do concurso; 

b) que forem enviados via fax ou via correio eletrônico; 

c) que forem enviados fora do prazo estabelecido no cronograma; 

d) que não obedeçam aos critérios definidos nas instruções para isenção de taxa de inscrição; 

e) que não contenham todas as documentações previstas, ou ainda, apresentem documentação fraudada ou falsificada. 

5.4.4. Os pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição deferidos de candidatos que não estiverem inscritos 
no site do concurso serão automaticamente cancelados. 

5.4.5. A resposta às solicitações de isenção de taxa de inscrição está prevista para ser divulgada no dia 06/08/2014, a 
partir das 14h, no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, link Concurso P.M.Miracema 2014. 
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5.4.6. O candidato poderá contestar o indeferimento através do e-mail concursoscepuerj@yahoo.com.br até o dia 
07/08/2014. O assunto do e-mail deverá ser “Recurso para isenção de taxa de inscrição” e, no corpo da mensagem, 
deve constar, além da contestação, o CPF e o número de inscrição do candidato. As respostas serão divulgadas em 
11/08/2014 e, após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

5.4.7. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que desejar participar do concurso deverá efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, obedecendo ao prazo determinado no subitem 5.2 e 
seguindo as orientações conforme subitem 5.3. 

5.5. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

5.5.1. É assegurado o direito de inscrição, no presente concurso, às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso 
das prerrogativas que lhes são facultadas no Inciso VIII, do Art. 37, da Constituição Federal, desde que a sua 
deficiência seja compatível com as atribuições do cargo de acordo com a Lei Estadual nº 2.482/1995 e Decreto da 
Presidência da República nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004.  

5.5.2. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas na 
legislação vigente. 

5.5.3. Para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o candidato deverá declarar, expressamente, a 
sua deficiência no ato de inscrição e obrigatoriamente apresentar a seguinte documentação: 

a) laudo médico original com letra legível ou cópia autenticada especificando: o tipo, a causa, o grau e o nível da 
deficiência, o código correspondente, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID), a data de 
expedição, a assinatura e o carimbo com o nº do CRM do médico que está emitindo o laudo, que deverá conter, 
também, o nome do candidato, os números do seu documento de identidade (RG) e do CPF, o nome do concurso 
e o cargo ao qual concorre. Somente serão aceitos os laudos que tenham sido expedidos em até 90 (noventa) dias 
antes do término das inscrições, conforme modelo constante do anexo III; 

b) o candidato com deficiência visual, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá 
solicitar, no Formulário de Solicitação de Inscrição, até o término das inscrições, a confecção de prova especial 
ampliada ou ainda a necessidade da leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiência. 

5.5.4. O laudo médico deverá ser entregue no CEPUERJ, localizado na Rua São Francisco Xavier, 524, Pav. João Lyra 
Filho, 1º andar, bloco A, sala 1002 – Maracanã – RJ – Protocolo, das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados, ou 
enviado via Sedex registrado com AR para a Caixa Postal nº 46.520, Agência Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20.551-970, até o dia 15/08/2014. O CEPUERJ e a Prefeitura Municipal de Miracema não se responsabilizarão por 
qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo a seu destino. 

5.5.5. O candidato que porventura apresentar laudo que não se enquadre nos requisitos ou não atenda à legislação 
vigente concorrerá às vagas de ampla concorrência. 

 

 

 



 

 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 
 Concurso Prefeitura Municipal de Miracema 

ENSINO MÉDIO 
 

Centro de Produção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524, 1ºandar, bloco A, sala 1006

20550-900 Maracanã, Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (21) 2334-0639 / cepuerj@uerj.br / www.cepuerj.uerj.br

6 

5.5.6. O candidato com deficiência, de acordo com a Lei Estadual nº 1.224/1987, participará 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 dia, ao horário, ao local de aplicação, ao tempo de realização das provas e à nota mínima exigida, 
sendo-lhe, porém, assegurada a acessibilidade ao recinto onde se realizarão as provas, segundo critérios de 
razoabilidade, proporcionalidade e viabilidade. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização 
da prova deverá solicitá-las de acordo com o calendário de atividades. 

5.5.7. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas nesse 
sistema. O candidato deverá indicar, no momento da inscrição, o tamanho da fonte de sua prova ampliada, entre 14 
ou 16. Não havendo a indicação de tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 16. O cartão-resposta 
não será ampliado, em virtude das dimensões do equipamento eletrônico de leitura. Caso o candidato apresente 
dificuldade para a marcação do referido cartão, deverá comunicar à coordenação do concurso, que providenciará um 
fiscal especializado para auxiliá-lo. 

5.5.8. O acesso das pessoas com deficiência para realização da prova e sua eventual aprovação não implicam o 
reconhecimento da deficiência declarada será determinada por meio de exame médico previsto na etapa de 
convocação para contratação. 

5.5.9. O candidato com deficiência aprovado, quando convocado, deverá, munido de documento de identidade original, 
submeter-se à avaliação a ser realizada por uma equipe da Prefeitura Municipal de Miracema ou por ela credenciada. 
Esta avaliação objetiva verificar se a deficiência se enquadra na previsão na legislação vigente, assim como se há 
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, observadas as seguintes 
disposições: 

5.5.9.1. A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por equipe multiprofissional 
composta de três a cinco profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo 
pelo menos um deles médico, sem a participação do CEPUERJ. 

5.5.9.2. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando as informações prestadas pelo candidato no ato da 
inscrição, a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar, a viabilidade 
das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho para a execução das tarefas e a 
possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize. 

5.5.9.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 5.5.9. 

5.5.9.4. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência assinalada no Formulário de Solicitação 
de Inscrição não se fizer constatada pela avaliação, devendo o mesmo candidato permanecer apenas na lista de 
classificação geral. Neste caso, o candidato: 

a) será comunicado por meio de telegrama enviado pela Prefeitura Municipal de Miracema;  

b) terá até 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento do comunicado do seu não enquadramento 
como PCD, para apresentar recurso contra o parecer emitido pela equipe multiprofissional; 
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c) poderá recorrer da decisão na Prefeitura Municipal de Miracema, das 10h às 17h, pessoalmente ou por um 
procurador legalmente constituído, por recurso que contenha: o seu nome, o número de sua inscrição, o 
nome do cargo para o qual concorre, os números do seu CPF e do seu documento de identidade, um 
número de telefone para contato, a classificação no concurso, o motivo da eliminação como PCD e a 
argumentação e/ou documentos que poderão servir como defesa para reverter a eliminação. A comissão do 
concurso constituirá a última instância para recursos, podendo solicitar novo parecer técnico, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão novos recursos. 

5.5.10. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste item implicará a perda do direito a ser 
contratado para as vagas reservadas a deficientes. 

5.5.11. Após a investidura do candidato, a deficiência declarada para fins de inscrição no concurso não poderá ser 
arguida para justificar a concessão de aposentadoria. 

5.5.12. As vagas que não forem ocupadas por falta de candidatos com deficiência, quer por reprovação destes no 
concurso público ou no exame médico, serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da 
ordem classificatória. 

5.5.13. O candidato que não atender aos subitens anteriores não terá prova especialmente preparada, seja qual for o 
motivo alegado. 

5.5.14. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição indeferida para concorrer na condição de pessoa com 
deficiência está prevista para ser divulgada em 27/08/2014, no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, link 
Concurso P.M.Miracema 2014. 

5.5.15. O candidato poderá contestar o indeferimento através do e-mail concursoscepuerj@yahoo.com.br até o dia 
28/08/2014. O assunto do e-mail deverá ser “Recurso para Condição PCD” e, no corpo da mensagem, devem 
constar, além da contestação, os números do CPF e da sua inscrição. As respostas serão divulgadas em 01/09/2014 
e, após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

5.5.16. A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas: a primeira contendo a pontuação de todos 
os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente com a pontuação destes últimos, 
sendo observada a rigorosa ordem de classificação. 

 

5.6. DAS SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTO ESPECIAL 

5.6.1. O candidato que necessitar de atendimento especial no dia de realização da prova deverá informar, no 
Formulário de Solicitação de Inscrição, o tipo de necessidade. 

5.6.2. O candidato, além da identificação no site de inscrição, deverá enviar laudo médico original ou cópia autenticada 
em cartório, com assinatura e número do registro profissional do emissor do laudo, emitido até 90 dias antes do 
término das inscrições, que justifique a necessidade do atendimento especial solicitado; 

5 . 6 . 3 .  O laudo médico deverá ser entregue ou enviado (pessoalmente ou por terceiros) ao CEPUERJ/Coordenação 
de Processos Seletivos, Caixa Postal 46.520, Agência Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.551-970, através de 
SEDEX, até o dia 15/08/2014 (data da postagem).  
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5.6.4. Não serão concedidas condições especiais para a realização da prova ao candidato que não as solicitar no prazo 
de inscrição.  

5.6.5. O envio do laudo é de responsabilidade exclusiva do candidato. O CEPUERJ não se responsabiliza pelo extravio 
do documento que impeça a sua chegada a UERJ/CEPUERJ/Coordenação de Processos Seletivos ou o seu 
recebimento após o dia 22/08/2014. 

5.6.6. O laudo médico não será devolvido e será válido apenas para o presente concurso. 

5.6.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de assinalar essa 
necessidade no Formulário de Solicitação de Inscrição, deverá entregar ou enviar (pessoalmente ou por terceiros) 
ao CEPUERJ/Coordenação de Processos Seletivos, Caixa Postal 46.520, Agência Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20.551-970, através de SEDEX, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança até o dia 
05/09/2014. 

5.6.8. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 5.6.7, a certidão de nascimento será 
substituída pela declaração do obstetra que ateste a data provável de nascimento da criança. 

5.6.9. No dia de realização da prova, a candidata deverá levar acompanhante, que ficará responsável pela 
guarda do lactente, em sala especialmente destinada a tal fim. O tempo de realização da prova não será estendido 
em função do afastamento da candidata para a amamentação. A amamentação se dará quando necessária, porém 
a candidata não terá a companhia do acompanhante nesse momento, mas sim de um fiscal. A candidata que não 
levar o acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de prova. 

5.6.10.  O CEPUERJ não disponibilizará um fiscal para guarda da criança. 

5.6.11. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da prova deverá indicar a 
necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até 05/09/2014, o laudo médico, acompanhado de 
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme 
prevê o parágrafo 2º do artigo 40 do Decreto da Presidência da República nº 3.298/1999, e suas alterações. 

5.6.12. O candidato que, à época de realização da prova, estiver com doença infectocontagiosa que demande 
isolamento ou que necessite de cuidados médicos especiais que comprovadamente impeçam o deslocamento 
ao local de aplicação da prova deverá entrar em contato com o CEPUERJ/Coordenação de Processos Seletivos, 
através do e-mail concursoscepuerj@yahoo.com.br, até as 12h do dia 05/09/2014, já dispondo de laudo 
médico que ateste sua condição de saúde. 

5.6.13. O candidato que, à época de realização da prova, necessitar de atendimento especial extemporâneo, deverá 
entrar em contato com o CEPUERJ com até 48 horas antes da realização da prova, através do e-mail 
concursoscepuerj@yahoo.com.br já dispondo de laudo médico que ateste sua condição. 

5.6.14. A solicitação de condições especiais será atendida, obedecendo-se critérios de viabilidade e de 
razoabilidade, o CEPUERJ avaliará individualmente os casos, no que tange à possibilidade de atender à 
demanda criada, o que poderá implicar mudança do local de realização da prova. 

5.6.15. No caso de utilização de ledor, este transcreverá as respostas para o candidato, que deverá ditar a grafia e a 
pontuação das respostas.  
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5.6.16. A relação dos candidatos que tiveram o atendimento especial indeferido será divulgada no dia 08/09/2014. O 
candidato terá 24 horas para contestar o indeferimento através do e-mail concursoscepuerj@yahoo.com.br. O 
assunto do e-mail deverá ser “Recurso para condição especial” e, no corpo da mensagem, deve constar, além da 
contestação, os números do CPF e de inscrição do candidato. As respostas serão divulgadas em 22/08/2014 e, após 
esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.  

5.7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

5.7.1. Não serão aceitas inscrições condicionais e/ou fora do período e horários estabelecidos, quaisquer que 
sejam as razões alegadas, salvo pelo adiamento ou prorrogação oficial do período inicialmente divulgado. 

5.7.2. Não serão aceitas inscrições via fax, correio eletrônico ou por outra via que não a especificada neste edital, qual 
seja o site do CEPUERJ, disponível 24 horas por dia no período de inscrição. 

5.7.3. A taxa de inscrição não será devolvida se o candidato desistir do concurso nem se for constatado pagamento 
em duplicidade, assim como também não haverá parcelamento da mesma. Só haverá devolução da taxa de 
inscrição em caso de cancelamento do concurso. 

5.7.4. Ao candidato, será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de Solicitação de 
Inscrição. 

5.7.5. O candidato que não atender a todas as condições enumeradas neste edital terá cancelada sua inscrição, 
sendo anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que tenha sido aprovado no concurso. 

5.7.6. O candidato deverá manter, sob sua guarda, uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, 
por questões de segurança e para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

5.7.7. O CEPUERJ não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros 
fatores que impossibilitem a transmissão de dados. 

5.7.8. O simples recolhimento da taxa de inscrição não significa que a inscrição tenha sido efetivada. A efetivação 
será comprovada através do recebimento do crédito do pagamento pela instituição bancária e do recebimento da 
documentação exigida, quando for o caso. 

5.7.9. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição feitos em casas lotéricas, supermercados, agências dos 
Correios, depósito comum (conta corrente ou em caixa eletrônico), agendamento de pagamento, ordem de 
pagamento, DOC, Doc eletrônico, transferência eletrônica ou pagamento após a data de vencimento constante do 
boleto bancário. 

5.7.10. É vedada a transferência do valor pago da taxa de inscrição para terceiros, para outro concurso ou processo 
seletivo ou para outro cargo. 

5.7.11. Após 72 horas, o candidato poderá confirmar se o pagamento foi creditado corretamente da seguinte maneira: 

a) acessar o endereço  http://www.cepuerj.uerj.br, link Concurso P.M.Miracema 2014; 
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b) digitar o CPF, a senha e escolher a opção Situação do Pagamento; neste momento, caso o pagamento 
tenha sido recebido, aparecerá a mensagem: “Você já se encontra em nosso cadastro e seu pagamento 

foi recebido com sucesso”. 

5.7.12. No caso de não ser possível confirmar o pagamento conforme constante no item 5.7.11, o candidato deverá 
entrar em contato com a Coordenação de Processos Seletivos através do email concursoscepuerj@yahoo.com.br, 
Assunto: Confirmação de pagamento.  

5.7.13. O candidato se responsabilizará pela fidedignidade das informações prestadas no Formulário de Solicitação de 
Inscrição. 

5.7.14. Após a efetivação da inscrição, não será permitida a troca de cargo. 

5.7.15. O candidato, isento ou não, que realizar mais de uma inscrição em cargos em que haja sobreposição dos 
períodos de aplicação das provas terá que escolher apenas um dos cargos para fazer a prova e comparecer ao 
local e horário que constam no CCI do referido cargo. 

6. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

6.1. O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) estará disponível no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, 
Concursos em Andamento, link Concurso P.M.Miracema 2014; opção Cartão de Confirmação de Inscrição, sendo de 
responsabilidade exclusiva dos candidatos a obtenção desse documento. O CCI está previsto para ser divulgado a partir 
das 14h do dia 08/09/2014. 

6.2. É dever do candidato a conferência dos dados impressos no Cartão de Confirmação de Inscrição. No CCI estarão 
descritos, além dos principais dados do candidato (nome, identidade), nº de inscrição, cargo, a data, o horário e o local de 
realização da prova, além do atendimento especial solicitado. 

6.3. Os eventuais erros de digitação deverão ser corrigidos na sala de realização da prova, através do preenchimento da Ata 
de Sala, exceto o CPF, que é chave de acesso para inscrição. 

6.4. Caso haja inexatidão na informação quanto ao cargo, atendimento especial, vaga de PCD, os candidatos deverão entrar 
em contato com o CEPUERJ pelo e-mail concursoscepuerj@yahoo.com.br ou pelo telefone (21) 2334-0171, das 9h às 
18h. 

6.5. Caso o candidato não possua acesso à internet para obtenção ou correção de dados do CCI, poderá, de 2ª a 6ª feira – 
dias úteis – no horário de 10h às 17h, comparecer ao: 

a) No Município do Rio de Janeiro: Campus da UERJ, situado à Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar, bloco A, sala 1006, 

Rio de Janeiro; 

b) No Município de Miracema: Pavilhão Cultural Maria do Carmo Monteiro Linhares – Biblioteca municipal Julieta 
Damasceno, sito à Praça dos Estudantes, s/nº - Centro – Miracema – RJ, no horário das 10h às 16h, de 2ª a 6ª 
feira, exceto feriados; 
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6.6. É recomendado que o candidato imprima o Cartão de Confirmação e o porte no dia de realização da prova. 

6.7. As informações obtidas por meio de contato telefônico junto à Coordenação de Processos Seletivos ou junto à 
Prefeitura Municipal de Miracema não se revestem de caráter oficial, devendo o candidato utilizar-se dos meios indicados 
no presente edital para informar-se sobre data, local e horário de realização da prova. 

6.8. Somente será permitida a realização das provas na respectiva data, horário e local definidos no CCI. Nos casos 
previstos nos subitens 5.7.12, e 5.6.13, será permitida a realização da prova em local diverso do que consta no CCI. 

6.9. O candidato que não efetuar as correções de dados pessoais no dia de realização da prova arcará com as 
consequências advindas de sua omissão. 

6.10. O candidato não poderá alegar desconhecimento do horário e local de realização da prova como justificativa de sua 
ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo alegado, será considerado desistência, 
resultando a eliminação do candidato do concurso. 

6.10.1. O candidato deverá verificar, 24 horas antes da data de realização da prova, no site do CEPUERJ 
http://www.cepuerj.uerj.br, link Concurso P.M.Miracema 2014, se existe algum aviso quanto à mudança de data ou 
local de realização das provas. 

 

 

7. DAS ETAPAS DO CONCURSO  

7.1. O concurso público compreenderá as seguintes etapas: prova objetiva, prova prática e exame médico admissional, 
conforme quadro a seguir: 

CARGOS ETAPAS / TIPO DE PROVA 
Nº DE 

QUESTÕES 

TOTAL 
DE 

PONTOS 

Fiscal de obras e posturas, Fiscal de tributos, 
Instrutor/oficineiro, Massoterapeuta, Técnico 
ambiental, Técnico de enfermagem, Técnico de 
higiene bucal e Técnico de radiologia 

I – Prova objetiva 30 60 

II – Exame médico admissional – – 

Motorista 

I – Prova objetiva 30 60 

II – Prova prática – 60 

III - Exame médico admissional – – 
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8. DAS PROVAS 

8.1. DA PROVA OBJETIVA – Eliminatória e Classificatória  

8.1.1. O concurso público compreenderá prova objetiva de acordo com os quadros a seguir: 

Para todos os cargos: 

CONTEÚDO DAS PROVAS Nº DE QUESTÕES 
VALOR EM 

PONTOS POR 
QUESTÃO 

TOTAL DE PONTOS 

Conhecimento específico 30 2 60 

TOTAL  30 – 60 

 

8.1.2. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 14/09/2014, no município de Miracema, e terá a duração 
de 4 (quatro) horas, no horário e local informados no Cartão de Confirmação de Inscrição. 

8.1.3.  A data para a realização da prova objetiva poderá, excepcionalmente, ser alterada, pois dependerá da 
disponibilidade de local adequado à sua realização. No Cartão de Confirmação de Inscrição, serão informados o 
local, o horário e a data definitivos. Caso haja remarcação na data da prova, está somente poderá ocorrer em fins de 
semana e/ou feriados. 

8.1.4. As questões da prova objetiva serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático e as referências 
bibliográficas, que constam do anexo II deste edital. 

8.1.5. Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% 
(cinquenta por cento) do total de pontos da prova. 

8.2. DA PROVA PRÁTICA (para o cargo de Motorista) – eliminatória e classificatória  

8.2.1. A prova prática visará à avaliação de habilidades na execução das atribuições do cargo e está prevista para ser 
realizada em 12/10/2014 no Município de Miracema. 

8.2.2. Participarão desta etapa os candidatos de cada cargo aprovados na prova objetiva, já aplicados os critérios de 
desempate, em número correspondente a 5 vezes a quantidade de vagas oferecidas para cada cargo. 

8.2.3. O candidato deverá comparecer, obrigatoriamente, ao local designado para a prova prática, munido de: 

a) original do documento de identidade, utilizado para a inscrição no presente concurso; 

b) carteira de habilitação nas categorias D, dentro da validade, para o cargo de Motorista. 

8.2.4. O candidato não poderá participar da prova sem documento de identidade, mesmo que apresente explicação ou 
boletim de ocorrência. 
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8.2.5. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas, seja qual for o motivo alegado, exceto se a banca 
examinadora acreditar que fatores de ordem técnica alheios ao candidato tenham prejudicado seu desempenho. 
Neste caso, a prova será adiada e divulgada nova data, horário e local, no órgão de imprensa oficial do Município de 
Miracema, devendo o candidato realizar todos os testes, desde o início, desprezando-se os resultados da prova 
prática até então obtidos. 

8.2.6. Não haverá aplicação da prova fora do dia, local e horários pré-estabelecidos. 

8.2.7. O candidato não poderá alegar desconhecimento do local de realização da prova como justificativa de ausência. 
O não comparecimento à prova por qualquer motivo será considerado como desistência do candidato, resultando em 
sua eliminação do concurso. 

8.2.8. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 60 (sessenta) minutos de 
antecedência do horário agendado. 

8.2.9. As provas terão duração aproximada de 30 (trinta) minutos e serão realizadas por examinadores credenciados 
pelo CEPUERJ. 

8.2.10. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos e terá caráter eliminatório e 
classificatório. Será considerado aprovado, nesta etapa, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 30 (trinta) 
pontos. 

8.2.11. Não será permitido o ingresso de acompanhante de candidato no local de realização da prova prática. 

8.2.12. Não serão enviados cartões de convocação ou e-mails aos candidatos aprovados para realizar a prova prática 
devendo o candidato tomar conhecimento das datas, locais e horários de sua realização através do site do 
CEPUERJ. 

8.2.13. O resultado da prova prática será divulgado no dia 17/10/2014, a partir das 16h, no endereço eletrônico 
http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Concurso P.M.Miracema 2014. 

8.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

8.3.1. O candidato deverá comparecer ao local destinado à realização das provas portando caneta esferográfica 
fabricada com material transparente (tinta azul ou preta) e o documento de identidade original com o qual se 
inscreveu. Não será permitido o uso de lapiseira, lápis, corretivo, marca-texto e/ou borracha durante a realização das 
provas. 

8.3.2.   Além do documento de identidade, serão considerados documentos: carteiras expedidas pelos ministérios 
militares e pelos corpos de bombeiros militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público 
e da Magistratura, carteiras  funcionais expedidas por  órgão público que, por lei federal, valham como identidade; 
carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto). 

8.3.3. Não serão aceitas fotocópias nem protocolos de documentos sem foto como documento de identificação. Os 
documentos a serem apresentados deverão estar em boas condições, de forma a permitirem, com clareza, a 
identificação do candidato. 
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8.3.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, o  documento  de  
identidade  original,  em  virtude  de  roubo,  furto  ou  perda,  deverá  apresentar documento que ateste o registro 
da ocorrência policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. Nestes casos, o candidato será submetido à 
identificação especial (coleta de dados do candidato, assinatura e impressão digital) em formulário próprio. 

8.3.5. Será realizada identificação condicional do candidato que apresente documento de identidade que denote 
dúvidas relativas à sua fisionomia, assinatura e/ou a própria identificação. 

8.3.6. Os candidatos poderão ser identificados digitalmente nas respectivas salas da prova, através de sistema 
específico.  

8.3.7. Ao candidato, só será permitida a realização das provas em data, local e horário constantes no Cartão de 
Confirmação de Inscrição, não havendo, portanto, segunda chamada da mesma. 

8.3.8. Em hipótese alguma, será admitido ingresso de candidato ao local de realização da prova após o horário 
fixado para o seu início. 

8.3.9. O candidato deverá conferir seus dados pessoais impressos no cartão-resposta, como nome, número de 
inscrição, cargo escolhido e identidade. Caso identifique erro ao conferir as informações contidas no cartão-resposta, 
deverá comunicá-lo imediatamente ao fiscal de sala. 

8.3.10. Por ocasião do recebimento do cartão-resposta, o candidato deverá registrar, em campo próprio, sua 
assinatura e, se solicitado, transcrição de frase. Este procedimento servirá para eventual confirmação de sua 
identidade, caso haja necessidade. Havendo recusa em cumprir este procedimento, o candidato será eliminado do 
concurso. 

8.3.11. O cartão-resposta será considerado como único e definitivo documento para efeito de correção da prova 
objetiva, devendo ser assinado e preenchido corretamente pelo candidato, de acordo com as instruções contidas 
na contracapa da prova objetiva, não sendo substituído em hipótese alguma por erro do candidato no 
preenchimento. 

8.3.12. Nenhuma marcação deverá ser realizada, no cartão-resposta, fora do campo destinado à marcação das 
respostas, transcrição de frase, caso haja, ou assinatura. 

8.3.13. As marcações feitas incorretamente no cartão-resposta são de inteira responsabilidade do candidato. 

8.3.14. Não será permitida a marcação do cartão-resposta por outra pessoa que não seja o próprio candidato, salvo 
o caso de o mesmo ter solicitado condições especiais, mediante autorização prévia da Coordenação de 
Processos Seletivos do CEPUERJ. 

8.3.15. Não será atribuída pontuação à questão que, no cartão-resposta: 

a) não estiver assinalada; 

b) contiver mais de uma opção assinalada; 

c) tiver emenda ou rasura, ainda que legível; 

d) esteja com campo de marcação não preenchido integralmente. 
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8.3.16. Por motivo de segurança, os candidatos só poderão ausentar-se definitivamente do recinto da prova após 1 
(uma) hora do seu efetivo início. 

8.3.17. Ao término da prova objetiva, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o cartão-resposta ao 
fiscal de sala, não podendo o mesmo cartão estar rasgado ou com danos que impeçam sua leitura, e entregar 
o caderno de prova discursiva, caso haja, sob pena de eliminação do concurso se não o fizer.  

8.3.18. Não haverá, qualquer que seja o motivo alegado, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em virtude de afastamento do candidato da sala. Será eliminado do concurso aquele que não cumprir o 
estabelecido. 

8.3.19. Durante a realização da prova, não será permitida, em hipótese alguma, consulta a livros, revistas, textos, 
notas, códigos, folhetos ou assemelhados. Tampouco será permitida a utilização de protetores auriculares, fones de 
ouvido e quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como máquinas de calcular, agendas, relógios com calculadora, 
relógios digitais ou analógicos, walkman, gravador, lap top, palm top, I-pods,  I-pads,  pager, notebooks, tablets, 

smartphones, máquinas fotográficas, telefone  celular  e  outros  receptores/transmissores de dados  que  
possibilitem  comunicações a distância, sob pena de eliminação. 

8.3.20. Os celulares, relógios (digitais e analógicos) e outros dispositivos eletrônicos serão obrigatoriamente desligados 
e ficarão de posse do candidato em envelope lacrado, para garantir a lisura do processo, até a saída do candidato do 
local de prova. Caso o candidato se recuse a lacrar o celular, relógio ou outros dispositivos, viole o envelope sem 
autorização, ou ainda se o telefone celular emitir som ou vibrar durante a realização da prova, o fato será registrado 
na Ata de Sala e o candidato será eliminado do concurso. 

8.3.21. Aconselha-se que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som seja emitido, 
inclusive do despertador, caso esteja ativado. 

8.3.22. Não será permitida a entrada de candidatos portando armas em sala de prova. Os candidatos nesta condição 
deverão acautelar a arma na coordenação do local de prova. 

8.3.23. Será vedado ao candidato retirar-se do recinto das provas sem a devida autorização e acompanhamento de 
fiscal. 

8.3.24. O caderno de questões poderá ser levado pelo candidato 1 (uma) hora antes do término da prova. 

8.3.25. Ao final da prova, os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala e assinar a “Ata de Prova”, 
atestando a idoneidade e a regularidade da finalização da prova. 

8.3.26. O candidato que não observar o disposto nos subitens 8.3.22, 8.3.23, 8.3.25 será eliminado. O fato será relatado 
no Termo de Ocorrência, sendo assinado pelos fiscais de sala e pelo coordenador local. 

8.3.27. Os pertences pessoais do candidato, tais como: bolsas, malas, sacolas, bonés, gorros ou similares, óculos 
escuros, protetores auriculares serão acomodados em local indicado pelos fiscais de sala, onde deverão permanecer 
até o término da prova. 

8.3.28. Caso o nome do candidato não conste da listagem de sala, o CEPUERJ procederá à inclusão do candidato 
desde que este apresente o boleto de pagamento da taxa de inscrição devidamente pago. 
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8.3.29. A inclusão prevista no item acima será realizada de forma condicional e será analisada pelo CEPUERJ, visando 
analisar a pertinência da referida inclusão. Caso se constate improcedência, a inscrição será automaticamente 
cancelada, independente de qualquer formalidade, considerando-se nulos todos os atos dela decorrentes. 

8.3.30. Por questões de segurança, os candidatos que terminarem as provas não poderão utilizar os banheiros 
destinados aos candidatos que ainda estejam fazendo prova. 

8.3.31. Não será permitido ao candidato fazer qualquer anotação do gabarito ou questões em folhas não autorizadas. 
As provas estarão disponíveis na internet quando da divulgação do gabarito. 

8.3.32. O CEPUERJ não se responsabiliza por extravio ou perda de objetos e/ou equipamentos eletrônicos ou danos 
neles causados durante a realização das provas. 

8.3.33. O candidato, no dia de realização das provas, poderá ser submetido a detectores de metais nas salas, 
corredores e banheiros, como também, deverão deixar as orelhas totalmente descobertas à observação dos fiscais a 
fim de impedir fraude e verificar se o candidato está portando material não permitido, garantindo, assim, a lisura do 
processo. 

8.3.34. O CEPUERJ poderá adotar medidas adicionais de segurança, caso sejam pertinentes. 

8.3.35. Na hipótese de se verificarem falhas de impressão nas provas após a sua distribuição, o coordenador local, 
antes do seu início, providenciará a sua substituição. 

8.3.36. Caso não haja cadernos suficientes para a devida substituição, o coordenador local realizará a leitura dos itens 
onde ocorram falhas, usando para isso, um caderno de questões completo. 

8.3.37. Se a identificação de erros for verificada após o início da prova, o coordenador local, após contato com o 
CEPUERJ, estabelecerá prazo para a compensação do tempo usado para a regularização do caderno.  

 

9. DA DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS DA PROVA OBJETIVA E DO RECURSO 

9.1. O gabarito da prova objetiva está previsto para ser divulgado no dia 15/09/2014, a partir das 16h, no endereço 
eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Concurso P.M.Miracema 2014. 

9.2. O candidato poderá solicitar recurso contra o gabarito da prova objetiva das 16h do dia 15/09/2014 às 17h do dia 
18/09/2014. O link dos recursos será bloqueado imediatamente após as 17h do último dia de cada período previsto.   

9.3. O recurso da prova deverá apresentar a indicação precisa daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, tomando por 
base apenas as referências bibliográficas sugeridas constantes do anexo II, com indicação obrigatória do(s) título(s) da(s) 
referência(s), do(s) capítulo(s) e da(s) página(s) onde o fundamento do recurso é encontrado. 

9.4. Os candidatos deverão adotar os procedimentos descritos abaixo para solicitar recursos: 

a) acessar o endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Concurso P.M.Miracema 2014. 

b) digitar o CPF, senha, código Captcha e enviar; escolher a opção Solicitação de Recurso e clicar no botão Enviar; 
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c) preencher corretamente todos os campos do Formulário de Solicitação de Recurso, discriminando as questões que são objeto de 
recurso e enviá-lo através do botão específico (ENVIAR); 

d) caso o candidato não possua acesso à internet para solicitação de recursos, poderá comparecer ao Campus da UERJ, 
situado à Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar, bloco A, sala 1006 no horário de 10h às 17h, de 2ª a 6ª feira – dias 
úteis; 

9.5. Não serão aceitos recursos por via postal, telegrama, fax, e-mail ou qualquer outro meio que não seja o especificado 
neste edital, qual seja, o site do CEPUERJ, disponível 24 horas por dia no período de solicitação de recurso. 

9.6. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que: 

a) não estiverem fundamentados nas referências bibliográficas indicadas no anexo II;  

b) forem interpostos fora do período acima descrito; 

c) não forem claros e objetivos no pleito; 

d) desrespeitarem a banca examinadora ou a equipe organizadora; 

e) forem encaminhados através da imprensa e/ou redes sociais on-line. 

9.7. Após o julgamento dos recursos, o gabarito inicialmente divulgado poderá ser alterado, e as provas serão corrigidas de 
acordo com o gabarito oficial. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos 
indistintamente a todos os candidatos que não os tiverem obtido na correção inicial. 

9.8. Caso haja provimento dos pedidos de recursos referentes às provas, haverá divulgação de novo gabarito (gabarito pós-
recurso), a ser publicado no site do CEPUERJ. 

9.9. A resposta aos recursos está prevista para divulgação no dia 30/09/2014, a partir das 16h, no endereço eletrônico 
http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Concurso P.M.Miracema 2014. 

9.10. A decisão final da banca examinadora quanto aos recursos das provas constitui última instância para recursos e 
revisão, sendo ela soberana em suas decisões, razão pela qual serão indeferidos, liminarmente, recursos ou revisões 
adicionais. 

9.11. O CEPUERJ não se responsabiliza por recursos não recebidos por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

9.12. A imagem do cartão-resposta da prova objetiva será divulgado em 23/09/2014 a partir das 16h. A referida imagem 
ficará disponível no site do CEPUERJ por 10 (dez) dias corridos. 

9.13. Após o prazo determinado acima, não serão aceitos pedidos de disponibilização do cartão-resposta. 
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10. DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA (para todos os cargos) E FINAL (Exceto para o cargo de Motorista) 

10.1. O resultado final da prova objetiva, previsto para ser divulgado no dia 30/09/2014, a partir das 16h, no endereço 
eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Concurso P.M.Miracema 2014, corresponderá à 
pontuação obtida nesta etapa por cada candidato. Será considerado selecionado o candidato que tiver sua classificação 
dentro do número de vagas previstas conforme o subitem 2.3. 

 

10.2. A listagem de pontuação obedecerá à seguinte legenda: 

SELECIONADO 
Atendeu aos critérios especificados na prova objetiva e encontra-se dentro do número de 
vagas previsto no subitem 2.3. 

APROVADO 
Atendeu aos critérios especificados na prova objetiva, mas não se encontra dentro do 
número de vagas previsto no subitem 2.3. 

REPROVADO Não atendeu aos critérios descritos na prova objetiva. 

ELIMINADO 
Faltou à prova ou desistiu de prestar o concurso ou deixou de atender às determinações 
previstas quando da realização da prova. 

 

10.3. Para os cargos de Guarda municipal e Motorista, a listagem de pontuação obedecerá à seguinte legenda: 

APROVADO 
Atendeu aos critérios especificados na prova objetiva e encontra-se dentro do número de 
vagas previsto para a participação da prova prática. 

HABILITADO 
Atendeu aos critérios especificados na prova objetiva, mas não se encontra dentro do 
número de vagas previsto para a participação da prova prática. 

REPROVADO Não atendeu aos critérios descritos na prova objetiva. 

ELIMINADO 
Faltou à prova ou desistiu de prestar o concurso ou deixou de atender às determinações 
previstas quando da realização da prova. 

10.4. Se houver empate na prova objetiva, serão considerados, para fins de desempate, ser mais idoso considerando-se 
ano, mês, dia e hora de nascimento. 

1º) ser mais idoso, considerando-se ano, mês, dia e hora de nascimento; 

OBS: Caso haja empate no ano, mês e dia de nascimento, os candidatos selecionados deverão apresentação a certidão 
de nascimento original e cópia, ou cópia autenticada, no prazo máximo de 48 horas, a contar da divulgação do resultado 
da prova objetiva, para verificação da hora do nascimento, no seguinte endereço: Rua São Francisco Xavier, 524, 1º 
andar, bloco A, sala 1006, no horário de 10h às 17h horas, de 2ª a 6ª feira – dias úteis.  A não apresentação do 
documento no prazo solicitado acarretará na tácita aceitação da ordem de classificação do resultado a ser divulgado. 
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11. DO RESULTADO DAS PROVAS PRÁTICA  

11.1. O resultado das provas prática está previsto para ser divulgado no dia 16/10/2014, a partir das 16h, no endereço 
eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Concurso P.M.Miracema 2014. 

12. DO RECURSO À PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA  

12.1. O candidato poderá solicitar recurso contra a nota obtida nas provas prática das 16h do dia 16/10/2014 às 17h do dia 
17/10/2014. O link dos recursos será bloqueado imediatamente após as 17h do último dia de cada período previsto.   

12.2.    O recurso à pontuação deverá constar da indicação precisa daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, tomando 
por base apenas o seu desempenho na referida prova. 

12.3. Os candidatos deverão adotar os procedimentos descritos abaixo para solicitar recursos: 

a) acessar o endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Concurso P.M.Miracema 
2014. 

b) digitar o CPF, senha, código Captcha e enviar; escolher a opção Solicitação de Recurso e clicar no botão Enviar; 

c) preencher corretamente todos os campos do Formulário de Solicitação de Recurso, discriminando a(s) questão(ões) 
que é(são) objeto de recurso e enviá-lo através do botão específico (ENVIAR); 

d) caso o candidato não tenha acesso à internet para solicitação de recursos, poderá comparecer ao Campus da UERJ, 
situado à Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar, bloco A, sala 1006 no horário de 10h às 17h, de 2ª a 6ª feira – dias 
úteis; 

12.4. Não serão aceitos recursos por via postal, telegrama, fax, email ou qualquer outro meio que não seja o especificado 
neste edital, qual seja, o site do CEPUERJ, disponível 24 horas por dia no período de solicitação de recurso. 

12.5. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que: 

a) não estiverem fundamentados;  

b) forem interpostos fora do período acima descrito; 

c) não forem claros e objetivos no pleito; 

d) desrespeitarem a banca examinadora ou a equipe organizadora; 

e) forem encaminhados através da imprensa e/ou redes sociais on-line. 

12.6. Após o julgamento dos recursos, o resultado inicialmente divulgado poderá ser alterado, e as pontuações serão 
corrigidas. 

12.7. A resposta aos recursos está prevista para divulgação no dia 23/10/2014, a partir das 16h, no endereço eletrônico 
http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Concurso P.M.Miracema 2014. 
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12.8. A decisão final da banca examinadora quanto aos recursos das provas práticas constitui a última instância para 
recursos e revisão, sendo ela soberana em suas decisões, razão pela qual serão indeferidos, liminarmente, recursos ou 
revisões adicionais. 

12.9. O CEPUERJ não se responsabiliza por recursos não recebidos por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como, outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

13. DO RESULTADO FINAL (Para o cargo de Motorista) 

13.1. Para os cargo de Motorista, o resultado final corresponderá à soma das pontuações obtidas nas provas objetiva e 
prática por cada candidato.  

13.2. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 23/10/2014, a partir das 16h, no endereço eletrônico 
http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Concurso P.M.Miracema 2014. 

 

13.3. A listagem de pontuação obedecerá à seguinte legenda: 

SELECIONADO 
Atendeu aos critérios especificados nas provas objetiva e prática e encontra-se dentro do 
número de vagas previsto no subitem 2.3. 

APROVADO 
Atendeu aos critérios especificados nas provas objetiva e prática, mas não se encontra 
dentro do número de vagas previsto no subitem 2.3. 

REPROVADO Não atendeu aos critérios descritos na prova objetiva. 

ELIMINADO 
Faltou à prova ou desistiu de prestar o concurso ou deixou de atender às determinações 
previstas quando da realização da prova. 

13.4. Se houver empate no resultado final, serão considerados, para fins de desempate, os seguintes critérios, na ordem 
descrita a seguir: 

• Para candidatos a partir de 60 anos (Lei Federal nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso) 
1º) ser mais idoso, considerando-se ano, mês, dia e hora de nascimento;  

2º) ter obtido maior número de pontos na prova prática; 

3º) ter obtido maior número de pontos na prova objetiva. 

• Para os candidatos com menos de 60 anos 
1º) ter obtido maior número de pontos na prova prática; 

2º) ter obtido maior número de pontos na prova objetiva; 

3º) ser mais idoso, considerando-se ano, mês, dia e hora de nascimento. 
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14. DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL – eliminatório 

14.1. Para fins de contratação, será publicada, no Diário Oficial do Município de Miracema, a relação dos candidatos 
classificados e aprovados dentro do número de vagas fixado neste edital que serão convocados pela Prefeitura Municipal 
de Miracema, através de telegrama, para submeter-se ao exame médico e apresentar a documentação exigida, no prazo 
definido. 

14.2. Será eliminado do concurso o candidato que não se apresentar à convocação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data de recebimento do telegrama de convocação, não cabendo qualquer recurso. 

14.3. O exame médico admissional terá por objetivo avaliar as condições físicas e mentais consideradas as exigências das 
atividades inerentes ao cargo. 

14.4. O exame médico será realizado em local designado pela Prefeitura Municipal de Miracema a ser informado 
posteriormente.  

14.5. O candidato, uma vez convocado, se residir em local diverso, deverá se deslocar para o Município de Miracema sem 
direito a reembolso. 

14.6. Os candidatos selecionados com deficiência serão submetidos à junta médica indicada pela Prefeitura Municipal de 
Miracema, que emitirá decisão conclusiva sobre a qualificação do candidato e o grau de deficiência capacitante para o 
exercício do cargo que pretende ocupar. 

14.7. No exame médico, não será atribuída pontuação, sendo o candidato apenas qualificado como “apto” ou “inapto”. 

14.8. O candidato será eliminado do concurso se: 

a) não comparecer ao exame médico; 

b) for considerado inapto no exame médico; 

c) não atender às exigências e prazos estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Miracema. 

14.9. Os candidatos convocados para a realização do exame médico deverão portar a carteira de identidade original, 
preferencialmente com a qual se inscreveram. 

14.10. Se algum candidato for considerado “inapto”, será convocado para avaliação médica o candidato de classificação 
subsequente e assim sucessivamente, até que todas as vagas estejam preenchidas.  

14.11. O não comparecimento do candidato, nesta fase, no prazo definido, significará desistência da vaga e eliminação do 
concurso, devendo a Prefeitura Municipal de Miracema convocar o candidato subsequente seguindo, rigorosamente, a 
ordem de classificação. 

14.12. O candidato que for considerado inapto e desejar interpor recursos, terá 2 (dois) dias úteis para fazê-lo a contar da 
data de divulgação do resultado do referido exame. 

14.13. Para formalizar o recurso, o candidato ou seu representante legal deverá dirigir-se ao Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Miracema e protocolar o recurso. O recurso deverá ser fundamentado, objetivo e conciso. Caso haja 
necessidade, documentos poderão ser anexados ao requerimento. A análise será realizada pela comissão do concurso ou 
processo seletivo e divulgado o resultado da análise em 72 horas após o recebimento pela comissão. 
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15. DA HOMOLOGAÇÃO  

15.1. Os resultados oficiais do concurso serão homologados em até um mês após a divulgação dos resultados finais no 
Diário Oficial do Município de Miracema. 

15.2. O concurso terá validade de 2 (dois) anos a partir da data de publicação da homologação no Diário Oficial do Município 
de Miracema do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério do Prefeito. 

15.3. Dentro da validade do concurso de que trata o subitem 15.2, o Prefeito poderá disponibilizar novas vagas para 
provimento. 

15.4. O candidato selecionado de acordo com o número de vagas será convocado para contratação e deverá entregar 02 
(dois) retratos 3 x 4 recentes e apresentar os seguintes documentos (original e cópia): 

a) certidão de nascimento ou casamento; 

b) carteira de identidade; 

c) CPF; 

d) PIS/PASEP, se for o caso; 

e) comprovante de residência ou declaração de residência; 

f) comprovante de naturalização, para o brasileiro naturalizado;  

g) certificado de reservista e prova de estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos brasileiros do sexo 
masculino;  

h) título de eleitor e prova de estar em dia com as obrigações eleitorais, para os candidatos brasileiros;  

i) certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso; 

j) diploma/certificado de conclusão do nível de escolaridade relativo ao cargo pretendido; 

k) outros documentos a serem requisitados pela Prefeitura municipal de Miracema, quando pertinentes. 

15.4.1. No caso de candidato estrangeiro, deverá ser apresentada a documentação necessária à contratação, de 
acordo com a legislação vigente;  

15.5. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias ou cópias não autenticadas. 

15.6. Os candidatos que não apresentarem os documentos no prazo previsto serão eliminados do concurso para todos os 
fins. 

15.7. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para a contratação até a data da convocação ou a prática de 
falsidade ideológica em prova documental acarretará cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação do 
respectivo concurso e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados, ainda que já tenham sido publicados os 
resultados finais, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

15.8. A convocação para cada cargo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com a 
necessidade da Prefeitura Municipal de Miracema. 
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15.9. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos para a contratação nos cargos, conforme subitem 15.4, 
serão exigidos apenas dos candidatos selecionados e convocados para início das atividades. 

15.10. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos citados no item 4 deste edital e os exigidos no item 15.4, 
perderá o direito à vaga. 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. O plano de cargo da Prefeitura Municipal de Miracema poderá sofrer alterações durante o período de validade do 
concurso. Neste caso, o candidato será automaticamente transferido para a nova condição. 

16.2. Não será permitido ao candidato entrar na sala de prova portando armas, celulares, relógios digitais ou analógicos, 
aparelhos eletrônicos de qualquer espécie, como também, o uso de óculos escuros ou quaisquer acessórios como bonés, 
chapéu, gorro, cachecol, etc. ou protetores auriculares. 

16.3. São de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a atualização de seu endereço 
residencial, e-mail e telefones de contato junto ao CEPUERJ e à Prefeitura Municipal de Miracema enquanto o concurso 
estiver dentro do prazo de validade, não se responsabilizando a Prefeitura Municipal de Miracema e o CEPUERJ/UERJ 
por eventuais prejuízos que possa sofrer o candidato em decorrência de informações incorretas ou insuficientes. 

16.4. Não será permitido ao candidato fumar no local da prova, conforme Lei Estadual nº 5.517 de 17/08/2009 e Decreto 
Estadual nº 41.121 de 16/11/2009. 

16.5. Será eliminado do concurso, em qualquer de suas fases, o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido, não sendo admitida qualquer tolerância; 

b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 

c) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal após ter assinado a lista de frequência; 

d) ausentar-se do local de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do seu início; 

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não o autorizado pelo 
CEPUERJ; 

f) ausentar-se da sala de provas levando o cartão-resposta, o caderno de prova discursiva ou outros materiais não 
permitidos; 

g) portar ou utilizar armas, durante a realização da prova, mesmo que possua o respectivo porte; 

h) utilizar-se de processos ilícitos na realização das provas, comprováveis por meio eletrônico, estatístico, mecânico, 
visual ou grafotécnico, ainda que a constatação ocorra posteriormente; 

i) estiver portando ou no uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios 
digitais ou analógicos, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, iphone, tablet, receptor, gravador ou outros 
equipamentos similares), bem como protetores auriculares dentro do período de realização da prova ou fora do 
envelope lacrado; 
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j) comportar-se de modo a perturbar a realização das provas pelos demais candidatos, causando-lhes evidente prejuízo; 

k) deixar de assinar a lista de presença;  

l) deixar de apresentar os documentos solicitados no prazo estabelecido; 

m) agir com desrespeito para com qualquer membro da equipe de organização do concurso; 

n) utilizar caneta ou lapiseira fabricada em material não transparente; 

o) recusar-se a ser submetido ao detector de metal; 

p) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação ou impresso não permitidos, 
ou máquina calculadora ou similar; 

q) recursar-se a transcrever a frase para posterior exame grafológico; 

r) não permitir a coleta da sua assinatura; 

s) não atender às determinações estabelecidas neste Edital. 

16.6. A eliminação do concurso de um candidato pelas razões indicadas neste edital será publicada no Diário Oficial de 
Miracema. 

16.7. Decorridos 5 (cinco) anos da realização do concurso, todos os documentos e processos a ele relativos serão 
incinerados, independente de qualquer formalidade. 

16.8. O CEPUERJ não fornecerá declarações de aprovação no concurso, valendo como declaração, a publicação do 
resultado final no Diário Oficial de Miracema. 

16.9. A constatação, a qualquer tempo, de que o candidato prestou qualquer informação fraudulenta acarretará sua 
eliminação deste concurso público. No caso de já ter tomado posse, será exonerado, depois de assegurado o direito de 
ampla defesa, sem prejuízo das demais medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis ao caso. 

16.10. O CEPUERJ divulgará, sempre que necessário, editais, normas complementares e avisos oficiais sobre o concurso, 
que passarão a integrar o presente edital. 

16.11. O CEPUERJ e a Prefeitura Municipal de Miracema não se responsabilizam por cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes a este concurso. 

16.12. As despesas relativas à participação do candidato no concurso e à sua apresentação para a contratação e exercício 
correrão às expensas do próprio candidato. 

16.13. Todos os horários citados neste edital referem-se à hora oficial de Brasília. 

16.14. O CEPUERJ manterá, em cada sala de prova, um relógio de tempo a fim de acompanhamento por parte do candidato 
do horário da prova. 

16.15. Todos os atos relativos ao concurso serão publicados (na íntegra ou extrato) no Diário Oficial de Miracema e no site 
do CEPUERJ. 
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16.16. Não haverá justificativa para o não cumprimento dos prazos determinados, nem serão aceitos documentos após as 
datas estabelecidas. 

16.17. As legislações publicadas após a divulgação deste edital não serão consideradas para fins de alterações do presente 
concurso. 

16.18. Os candidatos inscritos no concurso ficam obrigados a acompanhar, no site do CEPUERJ, como também no Diário 
Oficial de Miracema, todas as comunicações e convocações que se façam necessárias até o prazo de validade do 
concurso. 

16.19. O CEPUERJ poderá enviar aos candidatos SMS ou e-mail com informações adicionais ou complementares, sendo 
responsabilidade exclusiva do candidato o acesso e a atualização da caixa de mensagens e do correio eletrônico. Essa 
forma de comunicação não desobriga o candidato a observar o disposto no subitem 16.18. 

16.20. Não serão fornecidas, por telefone, informações quanto às pontuações, resultado parcial e/ou final de candidatos, 
bem como quaisquer documentos comprobatórios de classificação, devendo o candidato se informar através do site 
www.cepuerj.uerj.br 

16.21. Cabe ao Prefeito o direito de convocar os candidatos classificados em número estritamente necessário para o 
provimento das vagas divulgadas neste edital, bem como as que surgirem no prazo de validade deste concurso, não 
havendo, portanto, obrigatoriedade do aproveitamento do cadastro de reserva em sua totalidade. 

16.22. Não serão fornecidos informações e documentos pessoais de candidatos a terceiros em cumprimento ao preconizado 
no art. 31, da Lei Federal nº 12.527/2011. 

16.23. Após retirar-se do local em que realizou a prova, o candidato não poderá retornar em hipótese alguma. 

16.24. Os casos omissos serão decididos pelo Prefeito e pelo Centro de Produção da UERJ no que couber a cada um. 
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17. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES PREVISTAS PERÍODO 

Publicação do Edital de Abertura 25/07/2014 

Período de inscrição: internet 28/07/2014 a 14/08/2014 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 28/07/2014 a 30/07/2014 

Entrega do laudo médico PCD até 15/08/2014 

Resposta da solicitação de isenção da taxa de inscrição  06/08/2014 

Recurso ao indeferimento da isenção 06 a 07/08/2014 

Resposta ao recurso ao indeferimento da isenção 11/08/2014 

Divulgação da relação dos candidatos correntes à vaga de PCD 27/08/2014 

Recurso ao indeferimento da condição de PCD 27/08/2014 a 28/08/2014 

Resposta ao recurso do indeferimento da condição de PCD 01/09/2014 

Solicitação de condições especiais para a prova até 14/08/2014 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 15/08/2014 

Impressão do cartão de confirmação de inscrição  08 a 14/09/2014 

Realização das provas objetivas 14/09/2014 

Divulgação do gabarito das provas objetivas 15/09/2014 

Recurso ao gabarito das provas objetivas 15/09/2014 a 18/09/2014 

Resposta ao recurso ao gabarito das provas objetivas 

30/09/2014 Resultado final das provas objetivas  

Convocação para prova prática e de capacitação física 

Realização da prova prática e de capacitação física 12/10/2014 

Resultado preliminar da prova prática e de capacitação física 16/10/2014 

Período de interposição de recursos quanto à nota da prova prática e de 
capacitação física 

16 a 17/10/2014 

Resposta ao recurso da prova prática e de capacitação física 
23/10/2014 

Resultado final do concurso público  
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DICAS IMPORTANTES 

 

� Ao acessar o endereço eletrônico do CEPUERJ (http://www.cepuerj.uerj.br), atualize sempre a página, de modo a poder 

obter novas informações inseridas. 

� Todos os materiais disponíveis na página para consulta estarão em formato PDF, portanto é necessário que você tenha 

instalado em seu computador o Acrobat Reader. 

� O site do CEPUERJ é homologado para perfeito funcionamento em versões recentes do Internet Explorer. Apesar de 

outros navegadores serem capazes de suportar em suas funcionalidades, recomendamos o uso do Internet Explorer. 

� Recomenda-se que o candidato chegue ao local de realização das provas com antecedência mínima de uma hora do 

horário fixado para início das mesmas, devendo estar de posse de documento de identidade, do cartão de confirmação 

de inscrição (CCI) e de caneta esferográfica transparente (tinta azul ou preta). 

� As provas terão duração de até 4 (quatro) horas e o candidato não poderá ausentar-se da sala para comprar água ou 

alimentos. Assim, na sala de realização da prova, será permitida a entrada de garrafas de água, biscoitos, barras de 

cereais, balas e assemelhados, juntamente com saco plástico para a coleta de descartes. 

� Para os usuários de medicamentos de uso contínuo, recomenda-se trazê-los nos dias de provas, se necessário for, pois 

não será permitido afastamento temporário para comprá-los durante a realização das provas. 

� Haverá, no dia de realização das provas, um médico de plantão e medicamentos básicos para atendimentos 

emergenciais.   

  

 

 

 

 LOCALIZE-SE 

 

CAMPUS DA UERJ 

Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ 

CENTRO DE PRODUÇÃO DA UERJ 

Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, 1º andar, bloco A,  

Sala 1006. 

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS 

Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, 1º andar, bloco A, sala 1028.  
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CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO - CAC 

 

O edital com as normas e procedimentos dos concursos organizados pelo CEPUERJ encontra-se disponível para consulta e 

impressão no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br. Caso ainda persistam dúvidas, o candidato poderá entrar em contato 

através de e-mail, pessoalmente ou via teleatendimento: 

 

E-mail: concursoscepuerj@yahoo.com.br  

 

Recepção - Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, 1º andar, bloco A, sala 1006, 2ª a 6ª feira, 

das 9h às 18h. 

 

Teleatendimento – 2334-0639, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 19h. 

 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 
REITOR 
Ricardo Vieiralves de Castro 
 
 
VICE-REITOR 
Paulo Roberto Volpato 
 
 
DIRETORA DO CENTRO DE PRODUÇÃO DA UERJ 
Maria das Graças Freire e Silva 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA 
 
PREFEITO 
Juedyr Orsay Silva 
 
VICE-PREFEITO 
Raphael Padilha Tostes Moreira 
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ANEXO I – DA ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 

 

Fiscal de obras e posturas 

Executar tarefas relacionadas à área de Tributação do Município. Fiscalizar as Obras sem Alvarás. Notificar, embargar e autuar 

obras irregulares. Fazer cumprir as leis municipais (Código de Obras, Posturas e Plano Diretor). Executar tarefas de registro em 

formulários próprios de dados pra o cadastro imobiliário. Verificar o dimensionamento de imóveis para efeito de registro cadastral. 

Verificar o lançamento de multas. Verificar o lançamento na dívida ativa do município. Desempenhar outras tarefas que, por suas 

características, se incluam na sua esfera de competência. 

 

Fiscal de tributos 

Homologar e constituir, mediante lançamento, o crédito tributário sobre tributos de competência do Município. Manifestar-se em 

processo administrativo tributário. Controlar, acompanhar e proferir pareceres em processos administrativos tributários. Executar 

quaisquer procedimentos fiscais para verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, podendo, para tanto, 

apreender mercadorias, livros, documentos e quaisquer bens móveis que comprovem indícios de sonegação ou ilícitos fiscais. 

Elaborar, executar, monitorar e avaliar os projetos e programas de fiscalização e controle da situação cadastral ou econômico-

fiscal, facilitando a aplicação dos métodos de gerenciamento das diretrizes e da rotina de trabalho. Gerir informações 

econômicotributárias. Prestar e/ou participar de equipes de consultoria e assessoramento técnico à Administração Fazendária. 

Representar a Secretaria Municipal de Fazenda junto a Órgãos ou grupos de estudo no âmbito Nacional, relacionados à 

Administração Financeira e / ou Tributária. Desenvolver atividades afins. 

 

Instrutor/oficineiro 

Desenvolver uma ou mais atividades artísticas, desportivas e/ou de aprendizagem, tais como atividades artísticas que favoreçam 

a sociabilidade e preencham necessidade de expressão e trocas culturais. Práticas desportivas que favoreçam o 

autoconhecimento corporal, a convivência grupal e o acesso ao lúdico. Atividades de apoio ao processo de aprendizagem, por 

meio de reforço escolar, educação para a cidadania e direitos humanos, educação ambiental e outros. Ações de educação para a 

saúde priorizando o acesso a informações sobre os riscos de trabalho precoce, a sexualidade, a gravidez na adolescência, 

malefício do uso de drogas, DST/AIDS, entre outras atividades afins. 

 

Massoterapeuta 

Ministrar sessões de mossoterapia, shiatsu, reflexologia podal, auriculoterapia, entre outras técnicas de terapia. Tratar da estética 

e saúde, realizar massagens estéticas utilizando produtos e aparelhagem e selecionar, preparar e cuidar do local e materiais de 

trabalho. Aplicar procedimentos e técnicas de massagem terapêutico manipulativa, energéticos e vibracionais para tratamentos de 

moléstias psico-neuro-funcionais, musculoesqueléticas e energéticas. Aplicar técnicas específicas de massagem terapêutica com 

base em recomendação médica e/ou fisioterápica. 
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Motorista 

Dirigir automóvel, caminhão, caminhonete, jeep e ambulância, dentro ou fora do perímetro urbano e suburbano. Conduzir 

passageiros. Transportar cargas, entregando-as nos locais de serviço ou de depósito. Carregar, descarregar e conferir 

mercadorias transportadas em caminhão ou caminhonete. Cuidar da manutenção do veículo e fazer-lhe pequenos reparos. 

Desempenhar tarefas afins. 

 

Técnico ambiental 

Executar ações de prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades do engenheiro ambiental. Desempenhar as 

atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas voltadas para as atividades fínalísticas. 

Realizar a orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental. 

Desempenhar outras funções e atribuições correlatas. 

 

Técnico de enfermagem 

Distribuir, instruir e controlar serviços executados por auxiliares, clínica médica, referentes a enfermagem, cuidados de higiene, 

vigilância e distribuição de medicamentos, roupas e alimentos a doentes. Eaborar planos de visitação domiciliar destinados a 

orientação das atividades do visitador sanitário. Verificar temperatura, pulso e respiração de pacientes. Aplicar sondas, raios 

ultravioletas e infravermelhos. Fazer transfusões de sangue e plasma. Coletar e classificar sangue, determinando seu tipo e fator 

RH. Auxiliar cirurgiões, como instrumentador durante as operações. Fazer curativos pós-operatórios delicados e retirar pontos. 

Auxiliar médicos na assistência a gestantes em partos normais ou em casos operatórios. Pestar os primeiros cuidados aos recém-

nascidos; Desempenhai tarefas afins. 

 

Técnico de higiene dental 

Atender a crianças, procedendo a limpeza e profilaxia superficiais dos dentes. Aplicar compostos de flúor no esmalte dos dentes, 

em períodos pré-estabelecidos. Fichar e fazer o controle periódico dos menores submetidos a aplicação. Encaminhar ao dentista 

os portadores de cáries dentárias, fístulas, gengivites e outros focos. Fornecer dados mensais para levantamentos estatísticos. 

Fazer a apuração e auxiliar na realização de inquéritos. Elaborar pequenos relatórios. Participar dos treinamentos dos Auxiliares 

de consultório dentário I e II. Colaborar nos programas educativos de saúde bucal. Colaborar nos levantamentos e estudos 

epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador. Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção 

e tratamento das doenças bucais. Fazer a demonstração de técnicas de escovação. Supervisionar, sob delegação, o trabalho dos 

ACD I e II. Fazer tomada e revelação de radiografias infraorais. Realizar teste de vitalidade pulpar. Realizar a remoção de indutos, 

placas e cálculos supragengivais. Executar a aplicação de substâncias para a prevenção de cárie dental. Inserir e condensar 

substâncias restauradoras. Polir restaurações. Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após os atos 

cirúrgicos. Confeccionar modelos e preparar moldeiras. Desempenhar tarefas afins. 
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Técnico de radiologia 

Atender e orientar pacientes encaminhados para exame radiológico e de ultrassonografia. Realizar exames de Raio X e revelar os 

filmes requisitados por médico. Organizar e manter em dia fichários e livros referentes a exames radiológicos para evitar 

interrupções objetos de trabalho. Auxiliar no prepara de pacientes para exames de ultrassonografia. Desempenhar tarefas afins. 
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ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS 

 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
Conteúdo Programático 
Opções Gerais de Normas Constitucionais: Constituição Federal: Princípios Fundamentais, Garantias, Direitos e Garantias 
Fundamentais. Os Municípios. Administração Pública. Aspectos e normas gerais sobre Sistema Tributário Nacional. Os tributos, 
em especial os de competência municipal. Princípios gerais. Limitações ao poder de tributar. Tributos: impostos, taxas e 
contribuições de melhoria. Obrigação tributária. Crédito Tributário. Noções Gerais de Direito Administrativo: Princípios adotados 
na Administração Pública. Limites na atuação do Estado frente às atividades particulares. Poderes administrativos. O Poder de 
Polícia. Noções de Direito Municipal: A Lei Orgânica do Município de Miracema. Normas relativas ao Poder Executivo. A 
competência dos Poderes Executivo e Legislativo em iniciativa de leis. O Processo Legislativo. Normas específicas da atuação do 
Fiscal de Tributos e Posturas. Código Tributário do Município de Miracema/MG.  
 
Referências Bibliográficas 

1. Código Municipal de Posturas; 
2. Código Municipal Tributário; 
3. Lei Orgânica do Município; 
4. Constituição Federal - Princípios da administração pública: 1.1- Princípio da legalidade; 1.2- Princípio da 

Impessoalidade; 1.3- Princípio da Moralidade; 1.4- Princípio da Publicidade; 1.5 Princípio da Eficiência. 
 
 

FISCAL DE TRIBUTOS 
Conteúdo Programático 
CONTABILIDADE: Noções de patrimônio como campo de aplicação da contabilidade. Princípios contábeis segundo as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor Público. Livros fiscais e comerciais: obrigatórios e facultativos. Formalidades 
intrínsecas e formalidades extrínsecas da escrituração. 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA Sistema Tributário Constitucional: Constituição da Republica Federativa do Brasil – com as emendas 
constitucionais. Impostos diretos e impostos indiretos. Fato gerador tributário: conceitos e lançamento tributário. Divida ativa 
 
Referências Bibliográficas 

1. IUDÍCIBUS, S. (Org.). Contabilidade introdutória. 9 ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
2. BRASIL “Constituição da República Federativa do Brasil” - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais – Art. 5° a 11. Da nacionalidade – Art. 12 e 13. Da Organização do Estado – Art. 29 a 41. Da 
Organização dos Poderes – Art. 59 a 83. Da Tributação e Orçamento/Da Ordem Econômica e Financeira – Art. 145 a 
183) 

3. BRASIL “Código Tributário Nacional” (Artigos 1° ao 16 e Artigos 96 ao 182). 
4. Código Tributário Municipal – Miracema 
5. Lei Orgânica do Município de Miracema 
6. Lei Complementar n. 796, de 18 de outubro de 1999.Altera disposições do Regime Jurídico dos Servidores 
7. Públicos Civis do Município de Miracema 
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INSTRUTOR/OFICINEIRO 
Conteúdo Programático 
 
Área de Saúde: Reprodução humana (reprodução sexuada, fecundação, sistema reprodutor masculino e feminino, gravidez, 
métodos anticoncepcionais, doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), drogas psicotrópicas (depressoras, estimulantes e 
perturbadoras), educação ambiental, meio ambiente, ciclos biogeoquímicos (ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo da água e 
ciclo do nitrogênio), fatores abióticos (Luz, temperatura e água), poluição ambiental (poluição do ar, poluição da água, destruição 
dos solos, lixo, poluição radioativa, poluição sonora e destruição da biodiversidade).  
 
Área de Desportes: Atividade física e sociabilidade; práticas corporais e o autoconhecimento corporal; práticas esportivas e 
ludicidade; práticas, valores e representações em saúde na sociedade; relações entre saúde e qualidade de vida; pluralidade dos 
sentidos atribuídos às práticas corporais; o enfrentamento do estigma através das práticas corporais; competição e socialização 
na educação de corpo inteiro.  
 
Referências Bibliográficas 
 
Saúde: 

1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte. Secretaria de Educação 
Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 116p. 

2. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos: 
apresentação dos temas transversais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 436p. 

3. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: tema transversal: meio ambiente. 
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 76p. 

4. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: tema transversal: orientação sexual. 
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 52p. 

5. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: tema transversal: pluralidade 
cultural. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 52p. 

6. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: tema transversal saúde. Secretaria 
de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 42p. 

7. BRASIL. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Curso de prevenção do uso de drogas para educadores de 
escolas públicas. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Ministério da Educação. 6 ed., atual. Brasília: 
Ministério da Justiça, 2014. 272p. 

8. LINHARES, S. & GEWANDSZNAJDER, F. Biologia. 1. ed. São Paulo: Ática, 2005. 552p. 
9. LINHARES, S. & GEWANDSZNAJDER, F. Biologia hoje. 12. ed. São Paulo: Ática, 2012. 1 v.  
10. LINHARES, S. & GEWANDSZNAJDER, F. Biologia hoje. 12. ed. São Paulo: Ática, 2012. 2 v.  
11. LINHARES, S. & GEWANDSZNAJDER, F. Biologia hoje. 12. ed. São Paulo: Ática, 2012. 3 v.  
12. REIGOTA, M. O que é educação ambiental. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 2001. 
13. SATO, M. Educação ambiental. São Carlos: Ri Ma, 2002. 
14. SEGURA, D.S.B. Educação ambiental na escola pública: da curiosidade ingênua à consciência crítica. 1 ed. São Paulo: 

Anna Blume, 2001. 
15. SIQUEIRA, J. C.; RUA, J.; MATTOS, R. C.; OLIVEIRA, R. R. Educação ambiental: valores éticos na formação de 

agentes multiplicadores. Rio de Janeiro: Loyola, 2001. 
16. ZEPPONE, R.M.O. Educação ambiental: teoria e práticas escolares. 1 ed. São Paulo: JM, 1999. 
17. BEI, E. Como cuidar do seu ambiente. São Paulo: BEI, 2010. 277p. (Coleção entenda e aprenda). 
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Área de Desportes: 
1. FREIREI, João Batista. Educação de Corpo Inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo: Scipione, 2009.  p. 

14-192.  
2. LUZ, Madel Therezinha. Novos Saberes e Práticas em Saúde Coletiva: estudo sobre racionalidades médicas e 

práticas corporais. 2 ed. São Paulo: Hucitec, 2005. p. 87-127.  
3. MATTOS, Rafael da Silva. Sobrevivendo ao Estigma da Gordura. São Paulo: Vetor, 2012. p. 73-78. 
4. RETONDAR, Jeferson José Moebus. Teoria do Jogo: A dimensão lúdica da existência humana. Petrópolis: Vozes, 

2007. p. 9-92. 
 
 

MASSOTERAPEUTA 
Conteúdo Programático 
Condições essenciais do massagista. Condições ambientais para massagem. Lei que regulamenta a profissão do massagista. 
Conceituação de massagem. Classificação da massagem. Elementos fundamentais de higiene (assepsia, anti-sepsia). Manobras 
básicas (tipo, intensidade). Técnicas e Efeitos fisiológicos e colaterais. Indicações e contra indicações. Corpo humano (divisão, 
camadas, localização dos órgãos). Sistema ósseo. Sistema muscular (tipo, localização, função). Aparelho circulatório (sanguíneo 
e linfático). Sistema nervoso (central e periférico). Patologias dos sistemas ósseo, muscular e circulatório. 
 
Conteúdo Programático 

1. BRASIL. Ministério da Fazenda. Lei n° 3.968, de 5 de outubro de 1961. Diário Oficial. Brasília, 6 de outubro de 1961. 
Regulamenta a profissão de massagista. 

2. GADNER, Osbum. Anatomia do Corpo Humano. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 1980. 
3. GADNER, GRAY e O'RAHILLY. Anatomia. 4. ed. São Paulo: Guanabra, 1988. 
4. GUYTON, Arthur C. Fisiologia Humanª. ed. Guanabara Koogan; 6ª Ed; 1988. 
5. ADAMS, J. C; HAMBLEN, D. L. Manual de Ortopedia. Editora Artes Médicas, 1994. 
6. KISNER, C; Colby, L. A. Exercícios Terapêuticos Fundamentos e Técnicas. Ed. Manole LTDA. 3ª edição.. 
7. DUFOUR, MICHEL. Massagens e Massoterapia, Ed. Andrei, 2001. 

 
 

MOTORISTA 
Conteúdo Programático 
Lei e Regulamentos que regem o Trânsito Brasileiro. 
 
Referências Bibliográficas 
CTB Código de Transito Brasileiro e legislação pertinente. 
 
 

TÉCNICO AMBIENTAL 
Conteúdo Programático 
Estrutura do SISNAMA. 
Licenciamento ambiental: conhecimento básico da tipologia de licenças ambientais previstas pela legislação estadual (Rio de 
Janeiro) e federal; suas especificidades; e seus processos de requerimento. 
Interpretação de mapas, gráficos e tabelas. 
Conceituação de Impactos ambientais, Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) e medidas mitigadoras. 
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Poluição do solo, da água e do ar: conceito; fontes de poluição; controle da poluição. 
Conceitos básicos de cartografia, sensoriamento remoto e geoprocessamento: mapa, escala, projeções cartográficas, sistema de 
coordenadas geográficas, Sistemas de Informações Geográficas (SIG), sensoriamento remoto e georeferenciamento. 
 
Referências Bibliográficas 
BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso 
em: julho de 2014.  

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n° 1 de 23 de janeiro de 1986. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>. Acesso em: julho de 2014. 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n° 357 de 17 de março de 2005. Estabelece a classificação das 
águas doces, salobras e salinas do Território Nacional. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>. Acesso em: julho de 2014.  

FIRJAN. Manual de licenciamento ambiental. Rio de Janeiro: SEBRAE , 2010. 36 p. 

REIS, F. A. G. V. Módulos 4, 5 e 6 – Estudos Ambientais. In: REIS, F. A. G. V. Curso de Geologia Ambiental. Disponível em: 
<http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/estudos_ambientais/pag02c.html>. Acesso em: julho de 2014. 

Ministério do Meio Ambiente. Qualidade do Ar. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar>. 
Acesso em: julho de 2014.  

Ministério do Meio Ambiente. Áreas Contaminadas. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-
perigosos/areas-contaminadas>. Acesso em: julho de 2014.  

IBGE. Noções básicas de Cartografia. Disponível em: <http://www.autodidataeditora.com.br/download/amostra-apostila-ibge-
2011.pdf>. Acesso em: julho de 2014. 
 
 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Conteúdo Programático 
1. Aspectos Éticos e Legais da Prática de Enfermagem. 

2. Fundamentos de Enfermagem: anatomia, fisiologia, semiologia; procedimentos e técnicas; procedimentos de assistência ao 
paciente nas diversas fases do ciclo vital; fundamentação teórica das práticas de enfermagem; cuidados em hemotransfusões e 
nos incidentes transfusionais; registros na assistência de enfermagem. 

3. Assistência de enfermagem em Centro-Cirúrgico e atuação em Central de Material: montagem da sala cirúrgica; conceitos e 
técnicas de desinfecção e esterilização; paramentação e assepsia cirúrgica. 

4. Assistência de enfermagem na urgência e emergência; Suporte básico de vida, métodos e técnicas de atendimento pré-
hospitalar. 

5. Enfermagem materno infantil. 5.1. Assistência de enfermagem ao pré-natal, puerpério e aleitamento materno. 5.2. Crescimento 
e desenvolvimento. 5.3. Vacinação. 

6. Enfermagem em saúde pública. 6.1. Atendimento à pessoa com hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doenças 
cardiovasculares e obesidade. 
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7. Medidas gerais de precauções universais (biossegurança). 7.1. Limpeza e desinfecção de superfícies e artigos. 7.2. Lavagem 
das mãos e utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs). 

8. Farmacologia aplicada à enfermagem: princípios básicos de farmacologia; cálculos, diluições e interações medicamentosas. 

9. Participação do técnico de enfermagem nos programas especiais de saúde pública: imunização e cadeia de frio. 

10. Código de Ética Profissional. 

11. Sistema Único de Saúde (SUS). 11.1. Princípios e diretrizes do SUS. 11.2. Legislação do SUS. 11.3. Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB). 11.4. Política Nacional de Humanização (PNH). 

 
Referências Bibliográficas 
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação a Saúde. Profissionalização de auxiliares de 
enfermagem - cadernos do aluno: saúde do adulto, assistência clínica / ética profissional. Brasília: Ministério da Saúde; Rio de 
Janeiro: FIOCRUZ. 2003. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=26890. 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação a Saúde. Profissionalização de auxiliares de 
enfermagem - cadernos do aluno: fundamentos de enfermagem. Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: FIOCRUZ. 2003. 
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=26890 . 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação a Saúde. Profissionalização de auxiliares de 
enfermagem - cadernos do aluno: instrumentalizando a ação profissional 1 e 2. Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ. 2003. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=26890 . 

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação a Saúde. Profissionalização de auxiliares de 
enfermagem - cadernos do aluno: saúde do adulto, assistência cirúrgica / atendimento de emergência. Brasília: Ministério da 
Saúde; Rio de Janeiro: FIOCRUZ. 2003. Disponível em: 
 www.saude.gov.br/http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=26890. 

5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação a Saúde. Profissionalização de auxiliares de 
enfermagem - cadernos do aluno: saúde da mulher da criança e do adolescente. Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ. 2003. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=26890 

6. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de procedimentos para vacinação. 4. ed., Brasília, 2001. 316p. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/manu_proced_vac.pdf 

7. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual técnico de hemovigilância – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2004. 40p. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/sangue/hemovigilancia/manual_atualizado_jul2004.pdf 

8. BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde. Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento infantil. Brasília. 2002. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/crescimento_desenvolvimento.pdf 

9. BRASIL. Ministério da Saúde. Universidade de São Paulo. Manual de enfermagem. São Paulo 2011. Disponível: 
http://www.ee.usp.br/doc/manual_de_enfermagem.pdf 

10. BRASIL. Fundação Nacional da Saúde. Manual de Rede de Frio. 3 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rede_frio.pdf 

11. BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. Código de ética dos profissionais de enfermagem. Disponível 
em: http://pnass.datasus.gov.br/documentos/normas/109.pdf 
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12. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada – 
manual técnico. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 163 p. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pre_natal_puerperio_3ed.pdf 

13. BRASIL. Lei nº 8.080/90. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. 

14. BRASIL. Lei nº 8.142/90. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm. 

15. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2012. 110 p. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf. 

16. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Humaniza SUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 20 p. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 

 

 
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL ESF 
Conteúdo Programático 
Biossegurança / Princípios e diretrizes do SUS e as políticas publicas de saúde / Promoção da saúde e prevenção / Sistema 
Único de Saúde / Aspectos éticos do exercício profissional, atribuições e importância na equipe odontológica / Materiais de uso 
odontológico: características, classificação e manipulação / Instrumental odontológico: identificação, classificação e técnica de 
instrumentação / Educação em saúde / Anatomia dentaria e fisiologia da cavidade bucal / Placa bacteriana: identificação, relação 
com dieta, saliva e flúor / Doença cárie, doença periodontal, má-oclusão e lesões da mucosa / Técnicas radiográficas e 
processamento de filme radiográfico / Medidas de prevenção: terapia com flúor, raspagem e polimento coronário, instrução de 
higiene bucal / Processo saúde-doenca bucal: características, aspectos epidemiológicos e prevenção dos principais agravos em 
saúde bucal. 
 
 
Referências Bibliográficas 

1. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA RJ  
2. (legislação: Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008 

Regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB  
http://www.cro-rj.org.br/legislacao/index.asp 

3. PINTO, V.G. SAÚDE BUCAL COLETIVA. Livraria Santos. 4a edição 
4. KRAMER, P.F.; FELDENS, C.A.;  ROMANO, A.R. PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM ODONTOPEDIATRIA. Artes 

Médicas. 1a edição. 
5. KRIGER, L. ABOPREV – PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL. Artes Médicas. 1a edição. 
6. GUEDES-PINTO, A.C.ODONTOPEDIATRIA Livraria Santos. 6a edição. 
7. MCDONALD, R. e AVERY, D.R.  ODONTOPEDIATRIA. Guanabara Koogan. 6a edição. 
8. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
9.  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/progestores/leg_sus.pdf 
10. www.saude.gov.br 
11. http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php 
12. http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas 
13. LINDHE, J. TRATADO DE PERIODONTOLOGIA CLÍNICA. Guanabara Koogan. 2a edição. 
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TÉCNICO DE RADIOLOGIA 
Conteúdo Programático 
História da radiologia. 
Fundamentos básicos da técnica radiológica. 
Proteção e higiene das radiações. 
Câmara de revelação (câmara escura). 
Exames radiológicos (técnica, anatomia, incidências fundamentais e complementares). 
Meios de contrate e procedimentos especiais: aparelho digestivo, aparelho urinário, tomografia computadorizada, ressonância 
magnética, mamografia, angiografia. Ética. Regulamentação de técnicas radiológicas. 
  
Referências Bibliográficas 

1. BIASOLI JR.,ANTONIO MENDES. Perguntas e respostas comentadas de técnicas radiográficas. Editora Rubio. 2006.  
2. Atlas de Anatomia. Editora Rubio, 2006. / BOISSON, LUIZ FERNANDO.  

 
3. Técnica radiológica médica: básica e avançada. Editora Atheneu, 2007. / WHITLEY A,STEWART, SLOANNES, 

CHARLES, HOADLEY, GRAHAM MOORE, ADRIAND, ALSOP, CHRISSIE W. Clark.  
4. Posicionamento radiográfico. Editora Guanabara Koogan.12ª edição. 2007. / BONTRAGER,KL, LAMPIGNANO, JOHN. 

Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. Editora Elsevier, 6 e 7ª edição. 
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ANEXO III - MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PCD 

 

 

 

 

 

 

ATESTADO MÉDICO 

 

 

 

 

                                                                                Atesto, para fins de comprovação de inscrição no concurso público para 

Prefeitura Municipal de Miracema, que o Sr (a). _______________________________  possui a deficiência 

______________________, grau ___________, nível _______, código CID ________________.  

 

                                                                               Declaro, ainda, que a deficiência apresentada pelo paciente é compatível com 

as atribuições do cargo ________________________________, descritas no edital do concurso público. 

 

 

 

Data: ____/____/_____ 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura (Nome, CRM e Carimbo)  

 

 

 

 

 

 

 

 


