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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE- RO 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL N° 06/2014 
 
A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste, RO, através do Instituto Exatus Ltda - ME, tendo em vista o resultado do processo 
administrativo nº 2354/2014 tornam público que realizarão seleção através de concurso público para provimento de cadastro reserva de 
do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste- RO. 
1- Disposições preliminares: o Concurso Público para provimento de Cargos Públicos será regido pela Constituição Federal e pelas 
seguintes Leis: Lei Municipal nº 1972/2013, que institui o Plano de Carreira do Magistério, Lei Municipal 2054/14 que alterou a Lei 
Municipal 1827/12, Lei Municipal nº 2032 de 26 de Fevereiro de 2014 que Institui a Procuradoria Jurídica do Município, Lei Federal 
11.350/06, Portaria 2488/11 do MS, para os cargos regidos pela C.L.T. e conforme Instrução Normativa nº. 013/2004/TCE-RO, por este 
Edital, e será executado pelo Instituto Exatus Ltda – ME, conforme CONTRATO nº 49/14. A critério da Administração poderão ser 
chamados os candidatos aprovados no presente certame, além do número de vagas previstas neste edital respeitando-se o limite de 
vagas existentes em lei conforme a necessidade da administração. 
2- Dos Cargos: são os detalhados no anexo I. 
2.1 – Ao vencimento básico serão acrescidas as vantagens definidas em lei. 
2.2 – Exigências diferenciadas para posse: os candidatos aos cargos de Nível Superior deverão apresentar carteira de registro 
profissional, sempre que exigido em lei para o exercício do cargo. 
3 – Das atribuições dos Cargos: as atribuições dos cargos são as constantes do anexo II deste edital. 
4 – Regime Jurídico: os candidatos serão contratados sob o Regime Jurídico Estatutário dos servidores da Prefeitura Municipal de Ouro 
Preto do Oeste, à exceção dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate as Endemias que serão contratados sob 
o regime da CLT. 
5 – Jornada de Trabalho: a jornada de trabalho está definida no quadro de vagas, conforme anexo I deste edital. 
5.1 – O cumprimento integral da jornada de trabalho é obrigatório e a possibilidade de realização de plantões, dependerá unicamente 
dos interesses e das necessidades da Prefeitura Municipal. 
6 – Local de trabalho: será definido pela Prefeitura Municipal, conforme o quadro do Anexo I deste edital. 
6.1 – A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste poderá por necessidade de atendimento ao interesse do serviço público, lotar em 
outro setor ou local diverso, daquele para o qual se inscreveram os candidatos aprovados, respeitadas as atribuições dos respectivos 
cargos sem que haja majoração salarial em função disso, de acordo com a legislação em vigor. 
7 – Das Inscrições: serão feitas a partir do dia 06 de novembro de 2014 às 21:59 horas até o dia 04 de dezembro de 2014, através do 
endereço eletrônico www.institutoexatus.com.Para realizar a inscrição o candidato deverá estar ciente do Edital e todas as informações 
referentes ao Concurso, acessar o ícone de preenchimento de inscrição no endereço eletrônico mencionado, preencher corretamente 
os campos com os dados solicitados dentro do período estabelecido, pagar o boleto bancário até a data do vencimento do mesmo, ou, 
requerer isenção conforme o caso. Para realizar a inscrição é necessário a utilização de documento de identificação pessoal RG ou 
outro equivalente (Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade Profissional, etc.) e Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF). ATENÇÃO: a inscrição só será confirmada após a confirmação do pagamento feito por meio do boleto bancário 
até a data do vencimento, em qualquer banco. 
7.1 – Da Isenção de Taxa de Inscrição para hipossuficientes: o interessado que comprovar estado de hipossuficiência econômica, ou 
seja, baixa renda poderá requerer junto com o pedido de inscrição a isenção da referida taxa para qualquer um dos cargos oferecidos 
no edital nº 006/2014. 
7.2 – Procedimentos para inscrição de hipossuficientes: o interessado hipossuficiente que cumprir corretamente com as exigências 
estabelecidas neste edital e desejar fazer sua inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição no Concurso Público da 
Prefeitura do Município de Ouro Preto do Oeste, deverá preencher corretamente todos os campos do requerimento de isenção de taxa 
de inscrição, constante no anexo IV do presente edital. O requerimento de isenção, bem como os documentos comprobatórios, deverão 
ser entregues durante o período de 06 de novembro de 2014 à 17 de novembro de 2014, mediante protocolo no setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste, localizada na Praça de Liberdade, sito à Avenida Daniel Comboni, nº 1156, Jardim 
Tropical, em Ouro Preto do Oeste, no horário de atendimento ao público, das 7h30 às 13h30 de segunda à sexta-feira. A homologação 
das isenções concedidas ou não, será publicada no site www.institutoexatus.com, no dia 24 de novembro de 2014, sendo que deverá o 
interessado manter-se informado se foi deferido ou não o seu requerimento de isenção e caso não tenha, efetuar o pagamento do 
boleto bancário dentro do vencimento previsto, que é dia 05 de dezembro de 2014. Para dar provimento ao pedido de isenção de taxa, 
o município de Ouro Preto do Oeste poderá consultar as bases de dados do CadÚnico, sendo que, aqueles que tem número de NIS, 
mas não se enquadram como hipossuficientes, terão seus pedidos improvidos, como também aqueles cujo número de NIS não conste 
na Base de Dados do CadÚnico. Os interessados que não cumprirem os requisitos deste item, ou que houver inexatidão de 
declarações e/ou irregularidades de documentos, ou ainda que verificados posteriormente, importarão insubsistência de inscrição, 
nulidade da aprovação ou habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. 
8 - Valor das Inscrições: Cargos de Nível Superior R$ 80,00 (oitenta reais); Cargos de Nível Médio e Técnico R$ 50,00 (cinquenta 
reais); Cargos de Nível Fundamental R$ 40,00 (quarenta reais). O pagamento das inscrições será feito por meio de boleto bancário 
emitido no ato da inscrição. Não haverá inscrição condicional. 
8.1 – Dos Boletos: Por conta de um vírus de computador que tem afetado diversos computadores, os candidatos devem tomar cuidado 
e verificar se o boleto emitido é do Banco do Brasil, e se os 21 (vinte e um) números iniciais do boleto são 00190.00009 02685.952000. 
Caso a numeração ou a logomarca do banco não confirmem é sinal que o computador utilizado está com vírus que alterou o código de 
barras do mesmo, e o boleto precisará ser gerado novamente em um computador não infectado. 
9 – Condições para realizar a Inscrição: ser brasileiro nato ou naturalizado; 
10 – Das provas: todos os candidatos farão provas objetivas de natureza eliminatória e classificatória. Cada prova terá 40 (quarenta) 
questões e cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta. Todas as questões terão pesos iguais. Cada acerto 
equivale a 2,5 (dois pontos e meio), podendo os candidatos obter classificação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Serão considerados 
aprovados os candidatos que obtiverem 50 (cinqüenta) pontos ou mais na contagem do total de pontos e nota mínima de 2,5 (dois 
pontos e meio) em cada prova, ou seja, não tirarem nota zero em nenhuma das matérias cobradas na prova. 
11 – Da Prova escrita 
11.1 –Nível Superior: 40 questões, sendo 10 de português,20 de específicas para o cargo e10 de atualidades; 
11.2– Nível Médio: 40 questões, sendo 10 de português, 10 de matemática, 10 específicas para o cargo e 10 de atualidades; 
11.3 – Nível Fundamental Completo e Incompleto: 40 questões, sendo 15 de português, 15 de matemática e 10 de atualidades; 
11.4 – Dos conteúdos das provas: os conteúdos das provas escritas estão no anexo III deste edital. 
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12– Critérios de aprovação e classificação: serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50 (cinquenta) pontos ou mais 
em média geral e não tirarem zero em nenhuma das matérias da prova. A classificação será em ordem decrescente. Serão 
considerados aprovados os candidatos que tirarem no mínimo 50(cinquenta) pontos. 
13- Das provas práticas: Os candidatos aos cargos de Motorista de Veículos Leves, Motorista para transporte escolar, Motorista para 
ambulância, Procurador do Município e Professor Nível II – Intérprete de Libras, que obtiverem maior pontuação no limite de 3 (três) 
vezes a quantidade de vagas, serão convocados para prova prática de caráter classificatório, no limite mínimo de 10 (dez) candidatos 
convocados. Caso o último convocado no limite de 3 (três) vezes o número de vagas esteja em caso de empate com outro(s) 
candidato(s), este(s) candidato(s) também ser (á/ão) convocados. Este critério também vale para os cargos que serão chamados a 
quantidade mínima de 10 (dez) candidatos, quando o décimo estiver empatado com outro(s) candidato(s), este(s) também ser(á/ão) 
convocado(s). 
13.1 - As provas práticas terão peso de 100 (cem) pontos cada. As notas das provas práticas serão utilizadas para o cálculo da média 
final dos candidatos, da seguinte forma: (nota da prova objetiva + nota da prova prática) ÷ 2 = média final. Para obter aprovação no 
concurso, o candidato deverá obter no mínimo 50 (cinquenta) pontos na média final. Serão eliminados os candidatos que obtiverem 
nota inferior a 50 (cinquenta) pontos na prova prática. 
13.2 - Critérios da prova prática de Motorista de Veículos Leves, Motorista para transporte escolar e Motorista para ambulância: os 
candidatos serão submetidos à teste de percurso de rua. Para cada falha do candidato serão descontados os respectivos pontos, 
conforme detalhamento constante no Anexo VI; O candidato convocado para realizar a prova prática deverá apresentar no momento da 
prova, Original e Cópia da Carteira Nacional de Habilitação na Categoria exigida para o cargo, constante na tabela de cargos, no Anexo 
I. O candidato que não apresentar estes documentos, não poderá realizar a prova prática. 
13.3 – Critérios da prova prática de Procurador do Município: Redação de peça profissional e aplicação de duas questões, sob a forma 
de situações-problema. A redação da peça terá peso de 60 (sessenta) pontos e a resposta fundamentada de cada pergunta terá peso 
de 20 (vinte) pontos. O candidato que escolher a peça inadequada para a situação apresentada perderá os pontos equivalentes e será 
desclassificado. Os demais critérios utilizados na avaliação das provas práticas do cargo de advogado são as seguintes: aspectos 
formais, aspectos textuais e aspectos discursivos. Cada um desses aspectos está detalhado no anexo VI deste edital. Os materiais que 
podem ser utilizados durante as provas práticas estão no anexo VII deste edital. Os candidatos que se utilizarem de materiais ou 
recursos não autorizados serão automaticamente desclassificados. O tempo máximo para realização da prova será de duas horas, a 
partir do início da prova. 
13.4 – Critérios da prova prática de Professor Nível II – Intérprete de Libras: Os candidatos receberão uma folha em branco para fazer 
anotações. Em seguida será apresentado um vídeo em que é narrado um texto em Libras por um (a) Professor (a) intérprete de Língua 
de Sinais. Três minutos depois da primeira apresentação, o vídeo será apresentado novamente. Em seguida será entregue uma prova 
com dez afirmativas em que o candidato deve assinalar “V” para as afirmativas que ele considerar verdadeiras e “F” para as afirmativas 
falsas em relação ao texto narrado no vídeo. Cada resposta correta vale 10 pontos. Após a segunda apresentação do vídeo, os 
candidatos terão uma hora para responder ao questionário. 
14– Datas de realização das provas escritas e práticas 
14.1 – As provas escritas estão PREVISTAS para serem realizadas no dia 21 de dezembro de 2014, com horários e locais a serem 
definidos pelos organizadores do concurso público posteriormente. Se necessário, a critério da organizadora do concurso, juntamente 
com a comissão especial organizadora do concurso, poderão ser criados dias, horários e locais alternativos para a aplicação das 
provas. O tempo mínimo de permanência na sala é de uma hora, sendo que depois deste tempo, os candidatos poderão levar seu 
caderno de questões. A duração da prova é de 3 (três) horas. Os últimos 3 (três) candidatos deverão permanecer na sala até que os 
três terminem suas provas. 
14.2 – As provas práticas estão PREVISTAS para serem realizadas no dia 18 de janeiro de 2015, em locais e horários que serão 
posteriormente definidos no edital de convocação da prova prática. Se necessário poderão ser criados dias, horários e locais 
alternativos para a aplicação das provas. 
15– Da divulgação dos locais de realização das provas escritas e práticas 
15.1– Divulgação dos locais da prova escrita e Homologação das Inscrições: no dia 10 de dezembro de 2014, será divulgado o Edital de 
Homologação das Inscrições, contendo os nomes de todos os inscritos, separados por cargo. No dia 15 de dezembro de 2014 está 
previsto para ser divulgado o ensalamento (locais de prova), (contendo relação dos candidatos inscritos, nome das escolas e as salas 
de aula em que farão suas provas), no mural da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste e no endereço eletrônico 
www.institutoexatus.com. Todos os candidatos inscritos deverão procurar essas informações, pois NÃO SERÁ ENVIADO QUALQUER 
AVISO INDIVIDUAL AOS CANDIDATOS. Os candidatos também poderão consultar estes dados através do ícone acompanhamento 
de inscrição no site do Instituto Exatus. 
15.2 – Divulgação dos locais das provas práticas: no dia 13 de janeiro de 2015, está previsto para ser divulgado edital de convocação 
para realização da prova prática, onde constará nome, cargo e local da prova dos candidatos convocados para a mesma. O edital de 
convocação será divulgado no mural da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste e no endereço eletrônico www.institutoexatus.com. 
16 – Contagem de pontos: os gabaritos das provas serão submetidos à leitura óptica, devendo o candidato preencher completamente 
pintando todo o campo da resposta que ele considerar correta, com caneta esferográfica azul ou preta; Os candidatos que fizerem uso 
de corretivo em seu gabarito, não terão seu gabarito lido e sua nota será zero. 
17– Dos Gabaritos das provas objetivas: o candidato deverá preencher o gabarito com a resposta das questões das provas com caneta 
esferográfica azul ou preta, que será o único documento para a correção. Não haverá substituição de gabaritos. Será considerada nula 
a questão que tiver rasuras, emendas ou dupla marcação. Os gabaritos com as respostas corretas estão previstos para serem 
divulgados no dia 21 de dezembro de 2014 a partir das 22 horas, no mural do Instituto Exatus e no endereço eletrônico 
www.institutoexatus.com. E a partir das 8:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2014  no mural da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do 
Oeste. 
17.1 - O gabarito da prova prática de Professor Nível II – Intérprete de Libras, e o padrão de respostas (gabarito) da prova prática do 
Cargo de Procurador do Município, estão previstos para serem divulgados no dia 18 de janeiro de 2015, no mural da Prefeitura 
Municipal de Ouro Preto do Oeste, no mural do Instituto Exatus e no endereço eletrônico www.institutoexatus.com. 
17.2- Cada prova objetiva será numerada de 1 a 4. Esse número deverá ser preenchido pelo candidato em seu gabarito no campo 
correspondente ao número da prova. É de inteira responsabilidade do candidato marcar corretamente em seu gabarito o número 
correspondente à sua prova, pois este será o único meio de correção. Caso a marcação seja rasurada ou o candidato deixe de marcar 
o número de sua prova no gabarito, o mesmo não terá seus pontos contados e o candidato será desclassificado. 
18 – Condições para a realização das provas: para a realização das provas os candidatos deverão apresentar-se no horário e local 
indicado no ensalamento e portar caneta esferográfica, azul ou preta, construída em material transparente. Não será permitido o uso de 
qualquer recurso extra como calculadora ou régua. Também não será permitida a entrada na sala de prova de candidatos portando 
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cadernos, apostilas ou livros de qualquer espécie, telefones celulares ou outros equipamentos eletrônicos. O CANDIDATO DEVERÁ SE 
APRESENTAR NO LOCAL DAS PROVAS COM 30 (TRINTA) MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA. Somente poderá realizar a prova o 
candidato que apresentar documento de identificação original com foto. Não haverá segunda chamada para nenhuma das provas, 
importando a ausência do candidato, na sua eliminação do concurso. 
18.1 – O candidato será eliminado do concurso caso utilize recurso não autorizado, na hipótese de sua ausência no dia do concurso, 
não comparecer no horário previsto, não apresentar a documentação exigida para a realização da prova, não marcar corretamente o 
número de sua prova no gabarito, enfim não atender às condições constantes neste edital. 
19– Critérios de Desempate: em caso de empate por pontos entre dois ou mais candidatos, a classificação será feita considerando-se 
como primeiro critério de desempate as regras estabelecidas no Estatuto do Idoso, Lei Federal nº. 10.741/03 (que considera idosa a 
pessoa com sessenta anos ou mais) da seguinte forma: a) primeiro o candidato idoso; Em caso de empate entre dois ou mais 
candidatos idosos, terá preferência o candidato mais idoso, considerando-se dia, mês e ano de nascimento; Permanecendo o empate 
entre dois ou mais candidatos idosos, serão aplicados os critérios de desempate utilizados para candidatos não idosos; b) Se houver 
empate entre candidatos não idosos, os critérios de desempate serão os seguintes: primeiro o candidato que tiver obtido a maior nota 
na prova específica (quando houver); segundo o candidato que tiver obtido a maior nota na prova de língua portuguesa, terceiro o 
candidato mais idoso, considerando-se dia, mês e ano de nascimento e quarto sorteio. 
20– Do Resultado Parcial: o resultado parcial da prova escrita está previsto para ser divulgado no dia 12 de janeiro de 2015, no mural 
da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste e no endereço eletrônico www.institutoexatus.com. 
21– Recursos: no prazo de dois dias úteis contados a partir de cada ato, referente àquele ato, poderá o candidato requerer recurso à 
empresa contratada, por escrito e fundamentado. A decisão dos recursos será dada a conhecer coletivamente, por meio do endereço 
eletrônico www.institutoexatus.com. A banca examinadora de recursos é soberana em seu julgamento, portanto não cabe recurso às 
suas decisões e respostas. Não serão conhecidos recursos encaminhados fora do prazo, ou de forma que não obedeça aos critérios do 
item 21.1. 
21.1 – Os recursos deverão ser entregues na sede do Instituto Exatus em Ji-Paraná, mediante protocolo da 2ª via. Poderão também ser 
enviados pelos correios via sedex, com aviso de recebimento para Instituto Exatus Ltda – ME, Rua Julio Guerra, 2041, Bairro Dois de 
Abril, Ji-Paraná, Rondônia, CEP 76.900-832. O recurso enviado por sedex deverá ser também enviado por fax, juntamente com o 
comprovante de envio do sedex e em seguida confirmar o recebimento do mesmo. Os recursos também poderão ser entregues na sede 
da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste, localizada na Praça de Liberdade, sito à Avenida Daniel Comboni, nº 1156, Jardim 
Tropical, em Ouro Preto do Oeste, no horário de atendimento ao público, das 7h30 às 13h30 de segunda à sexta-feira, através de 
protocolo no setor de protocolo. Não serão aceitos recursos via Internet ou telefone. O Instituto Exatus não se responsabilizará por 
recursos encaminhados de forma distinta a especificada neste edital. O candidato que desejar apresentar recursos contra duas ou mais 
questões de prova ou do gabarito, deverá elaborar documentos separados para cada recurso. Não serão julgados recursos que 
abordarem duas ou mais questões de prova no mesmo documento. 
21.2 – Se a verificação do recurso resultar em anulação de alguma questão de prova, a pontuação será atribuída a todos os candidatos, 
independente de terem recorrido ou não. 
22 – Reserva de vagas para portadores de necessidades especiais: das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas 
durante o prazo de validade do concurso, 10% serão providas na forma do artigo 1º da Lei nº 515, de 4 de outubro de 1993, da Lei nº 
2.478/11 e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações.  
22.1 – Caso a aplicação do percentual de que trata o item 24 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subsequente.  
22.2 - Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos/especialidade com número de vagas 
igual ou superior a 10 (dez).  
22.3 - O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos.  
22.4 - Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:  
a) no ato da inscrição, declarar‐se com deficiência;  
b) encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido 
nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças(CID‐10), bem como à provável causa da deficiência, via SEDEX ou carta registrada com 
aviso de recebimento, postado impreterivelmente até o dia 19 de fevereiro de 2014, para a Central de Atendimento do INSTITUTO 
EXATUS – Concurso Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste (laudo médico) – Endereço: R. Julio Guerra, 2041, B. Dois de Abril – 
JI-Paraná-RO, CEP 76.900-832.  
c) encaminhar uma cópia dos mesmos documentos enviados por sedex, para o fax (69) 3421-7923, junto com o comprovante do envio 
fornecido pelos correios.  
22.5 - Fica, no entanto, reservado à Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste o direito de exigir novos exames médicos por ocasião 
da posse dos candidatos aprovados no Concurso Público. 
22.6 – Os candidatos portadores de Necessidades Especiais que necessitarem de atendimento especial para realização das provas, 
deverão especificar o atendimento necessário em campo próprio da ficha de inscrição, sendo que esta solicitação será analisada e 
respondida através do site www.institutoexatus.com, somente aos candidatos que comprovarem mediante envio de laudo médico que 
são portadores de necessidades especiais.  
22.7 – Caso tenha interesse, o portador de necessidades especiais pode inscrever-se para cargos que não tem percentual de vagas já 
definido para PNE, sendo que este concorrerá as vagas como não portador. Caso durante a validade do concurso sejam criadas mais 
vagas, em quantidade que o percentual possa ser aplicado, então o mesmo, desde que aprovado no concurso, poderá ser convocado 
como PNE. 
22.8- Para que o candidato PNE concorra as vagas descritas no item 22.7, o mesmo deverá cumprir as regras do 22.4, 22.5 e 22.6. 
23– Resultado Final: O resultado final está previsto para ser divulgado em 23 de janeiro de 2015. Será publicado em jornal de grande 
circulação, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia (www.diariomunicipal.com.br/arom), e no endereço eletrônico 
www.institutoexatus.com. 
24– Homologação: a empresa contratada encaminhará a Prefeitura do Município de Ouro Preto do Oeste requerimento para a 
homologação final no dia 23 de janeiro de 2015. 
25 - Da validade do concurso: dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período 
a critério da Administração. Em havendo necessidade de preenchimento de vaga, o candidato classificado será convocado para a 
investidura no cargo através de Edital de convocação afixado na Sede da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste- RO e 
divulgação pelo Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia (www.diariomunicipal.com.br/arom), devendo o mesmo se 
apresentar em até 30 (trinta) dias contados da publicação do edital de convocação, podendo solicitar prorrogação do prazo de 
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apresentação por igual período. O candidato convocado que não desejar a investidura poderá requerer adiamento da mesma, sendo 
reclassificado como o último colocado de sua categoria, ficando anotada na listagem a data do adiamento e sua nova ordem de 
classificação. O candidato que, convocado para a investidura, dela desistir expressamente ou não se apresentar dentro do prazo 
previsto no Edital de Convocação, terá a investidura sem efeito. O mesmo acontecerá àquele que não apresentar a documentação 
exigida para a investidura, no mesmo prazo. 
26 - Da investidura: a nomeação obedecerá à ordem rigorosa de classificação. A aprovação e a classificação definitiva geram para o 
candidato apenas a expectativa de direito a nomeação. A Prefeitura, durante o período de validade do concurso, se reserva o direito de 
proceder às convocações dos candidatos aprovados para a escolha das vagas e as nomeações, em número que atenda ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e os cargos vagos existentes. 
26.1– Dos Requisitos para Investidura:Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos n. 70.391/72 e 70.436/72 e 
artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal; Estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos; Estar 
quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis; 
Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; Comprovar a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o 
qual se inscreveu; Ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo para 
o qual concorre; Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada 
por qualquer órgão público e /ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; Cumprir na íntegra as determinações previstas no 
Edital de abertura do concurso; 
26.2 – Da investidura dos motoristas de transporte escolar: os candidatos serão lotados de acordo com os itinerários constantes do 
anexo VIII, para os candidatos ao cargo 95 Motorista de Transporte Escolar – Lotação Geral no Município de Ouro Preto do Oeste e IX, 
para os candidatos ao cargo 97 Motorista de Transporte Escolar – Lotação Geral no Distrito de Rondominas; 
26.3– Documentos para contratação: o candidato aprovado e convocado deverá apresentar para a contratação os seguintes 
documentos: Carteira de trabalho e previdência Social; 01(uma) foto 3x4 recente (coloridas e sem data); Certidão de nascimento para 
os solteiros; Certidão de casamento para os casados; Cédula de identidade; Cartão de identificação do contribuinte CIC/CPF; Titulo de 
eleitor; Certidão Eleitoral; Certidão Militar (sexo masculino); Certidão dos filhos menores de 14 anos; Cartão de vacinação atualizada 
dos filhos menores de 05(cinco) anos; Cartão de participação no PIS ou PASEP; Comprovante de escolaridade (diploma) e histórico 
escolar; Carteira de Registro do Conselho Regional, se exigido para o Cargo; Comprovante de Residência; Certidão de Antecedentes 
Cíveis e Criminais; Declaração de Bens ou a última declaração de Imposto de Renda, Certidão Negativa de Débitos do Tribunal de 
Contas do Estado; Certidão Negativa de Débito tributário no Município de Ouro Preto do Oeste- RO e do Estado de 
Rondônia;Comprovante de Matrícula escolar dos filhos menores de 14 anos; Declaração de Vínculo Empregatício; Atestado médico de 
Sanidade Física e mental, expedido pelo Médico do Trabalho do Município,após a realização dos exames que comprovem a sua 
aptidão física; Carteira Nacional de Habilitação na categoria compatível ao cargo e para os motoristas de ônibus escolar e de 
ambulância deverão comprovar a realização com aprovação, de curso de treinamento específico para esses cargos; Conta Corrente 
individual na Caixa Econômica Federal, para pagamento dos servidores do Poder Executivo Municipal e declaração emitida pelo próprio 
candidato, de existência ou não, de demissão por justa causa ou a bem do serviço público; 
27 – O Edital deste concurso será publicado no mural da Prefeitura de Ouro Preto do Oeste, no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
de Rondônia (www.diariomunicipal.com.br/arom), em Jornal de grande circulação, bem como no endereço eletrônico 
www.institutoexatus.com 
28 – Todas as dúvidas e os casos omissos decorrentes do presente edital serão dirimidos pelo Instituto Exatus Ltda. ME, com 
manifestação da Comissão Especial organizadora do Concurso Público. 
29 – Fazem parte do presente edital os seguintes anexos: Anexo I – Quadro de Vagas; Anexo II - Atribuições dos Cargos; Anexo III – 
Conteúdo das Provas; Anexo IV – Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição; Anexo V – Cronograma previsto; Anexo VI – 
Critérios Detalhados das Provas Práticas; Anexo VII - Materiais e Procedimentos Permitidos para a Prova Prática de Procurador do 
Município; Anexo VIII – Itinerários Cargo de Motorista em Ouro Preto e IX - Itinerários Cargo de Motorista em Rondominas; 
30– Maiores informações e dúvidas que surgirem serão dirimidas na sede do Instituto Exatus, situado à Rua Julio Guerra, 2041, Bairro 
Dois de Abril, Ji-Paraná, Rondônia, pelo site www.institutoexatus.com ou pelo telefone (69) 3421-7923 somente em horário de 
expediente de segunda a sexta feira das 8hs às 12hs e das 14hs às 18hs. 
 
Ouro Preto do Oeste, Rondônia, 05 de novembro de 2014 
INSTITUTO EXATUS LTDA ME 
 

EDITAL Nº. 06/2014 
ANEXO I 

RELAÇÃO DOS EMPREGOSPÚBLICOS DISPONÍVEIS 
REGIME CLT 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO – C.L.T. 

Os candidatos deverão residir na localidade para qual se inscreverem, pelo menos desde a publicação do edital, com exceção do cargo 
de ACE – Agente de Combate às Endemias,conforme Lei Federal nº 11.350/06 e Portaria nº 2488/MS, do GM de 21/10/2011 
Cargo CH Escolaridade Vencimento Vagas 

Reserva 
Vagas 

Reserva 
PNE 

ZONA URBANA  
1. Agente de Combate as Endemias – Vigilância de Saúde 
Dengue 

40 Fundamental Completo 724,00 07 - 

2. Agente Com. Saúde PSF Jardim Tropical 40 Fundamental Completo 724,00 02 - 
3. Agente Com. Saúde PSF Liberdade 40 Fundamental Completo 724,00 04 - 
4. Agente Com. Saúde PSF J. N. Estado 40 Fundamental Completo 724,00 02 - 
5. Agente Com. Saúde PSF Aeroporto I 40 Fundamental Completo 724,00 02 - 
6. Agente Com. Saúde PSF Cohab I 40 Fundamental Completo 724,00 03 - 
7. Agente Com. Saúde PSF Cohab II 40 Fundamental Completo 724,00 03 - 
8. Agente Com. Saúde PSF Boa Esperança 40 Fundamental Completo 724,00 03 - 
9. Agente Com. Saúde PSF Industrial 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 



5 

 

10. Agente Com. Saúde PSF J. Bandeirantes  40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
ZONA RURAL  

11. Agente Com. Saúde PSF Dist.Rondominas 40 Fundamental Completo 724,00 02 - 
12. Agente Com. Saúde LH 203 do início até KM 10 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
13. Agente Com. Saúde LH 203 KM 24 ao 32 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
14. Agente Com. Saúde LH 203 KM 32 ao 40 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
15. Agente Com. Saúde LH 204 – início 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
16. Agente Com. Saúde LH 204 de Rondominas ao KM 30 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
17. Agente Com. Saúde LH 204 do KM 30 até o final da 
linha 

40 Fundamental Completo 724,00 01 - 

18. Agente Com. Saúde LH 205 do travessão até o final da 
linha 

40 Fundamental Completo 724,00 03 - 

19. Agente Com. Saúde LH 153 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
20. Agente Com. Saúde LH 166 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
21. Agente Com. Saúde LH 80 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
22. Agente Com. Saúde LH 63 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
23. Agente Com. Saúde LH 62 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
24. Agente Com. Saúde BR 364 Embratel 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
25. Agente Com. Saúde BR 364 trevo 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
26. Agente Com. Saúde BR 364 saída p/ Ji-Paraná, do 
Kakau lanches até a EMATER 

40 Fundamental Completo 724,00 01 - 

27. Agente Com. Saúde BR 364 Saída p/ Jaru, do Chibiu 
até o Curralim 

40 Fundamental Completo 724,00 01 - 

28. Agente Com. Saúde LH 31 KM 4 à esquerda 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
29. Agente Com. Saúde LH 81 KM 16 à esquerda – depois 
do morro 

40 Fundamental Completo 724,00 01 - 

30. Agente Com. Saúde LH 211 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
31. Agente Com. Saúde LH 81 KM 4 à direita 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
32. Agente Com. Saúde LH 81 KM 4 à esquerda 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
33. Agente Com. Saúde LH 81 KM 8 à direita 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
34. Agente Com. Saúde LH 81 KM 8 à esquerda 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
35. Agente Com. Saúde LH 81 KM 12 à direita 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
36. Agente Com. Saúde LH 81 KM 12 à esquerda 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
37. Agente Com. Saúde LH 81 KM 16 à direita 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
38. Agente Com. Saúde LH 81 KM 16 à esquerda 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
39. Agente Com. Saúde LH 81 KM 20 à direita 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
40. Agente Com. Saúde LH 81 KM 20 à esquerda 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
41. Agente Com. Saúde LH 31 KM 04 à direita 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
42. Agente Com. Saúde LH 31 KM 4 à esquerda 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
43. Agente Com. Saúde LH 31 KM 8 à direita 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
44. Agente Com. Saúde LH 31 KM 8 à esquerda 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
45. Agente Com. Saúde LH 31 KM 12 à direita 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 
46. Agente Com. Saúde LH 31 KM 12 à esquerda 40 Fundamental Completo 724,00 01 - 

 
 

RELAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS EM REGIME ESTATUTÁRIO 
 

NÍVEL SUPERIOR – LOTAÇÃO GERAL NO MUNICÍPIO – Lei 2054/2014 
Cargo CH Escolaridade Vencimento Vagas 

Reserva 
Vagas 

Reserva 
PNE 

47. Arquiteto 40 Superior em arquitetura com registo no conselho 1.693,44 02 - 
48. Analista de Sistemas 40 Superior em Sistemas de Informação 1.693,44 01 - 
49. Assistente Social 40 Superior em Serviço Social com registro no conselho 1.693,44 09 01 
50. Contador 40 Superior em Ciências Contábeis com registro no 

conselho 
1.693,44 02 - 

51. Enfermeiro 40 Superior em Enfermagem com registro no conselho 1.693,44 07 - 
52. Engenheiro Civil 40 Superior em Engenharia Civil com registro no 

conselho 
1.693,44 01 - 

53. Médico Veterinário 40 Superior em Medicina Veterinária com registo no 
conselho 

1.693,44 01 - 

54. Fisioterapeuta 40 Superior em Fisioterapia com registro no conselho 1.693,44 01 - 
55. Nutricionista 40 Superior em Nutrição com registro no conselho 1.693,44 02 - 
56. Bioquímico 40 Superior em Bioquímica com registro no conselho 1.693,44 01 - 
57. Biomédico 40 Superior em Biomedicina com registro no conselho 1.693,44 01 - 
58. Odontólogo 40 Superior em Odontologia com registro no conselho 1.693,44 03 - 
59. Psicólogo 40 Superior em Psicologia com registo no conselho 1.693,44 09 01 
60. Engenheiro de Segurança do Trabalho 40 Superior em Engenharia com registro no conselho e 

pós graduação a nível de especialização em. Seg. 
do Trabalho com registro no conselho 

1.693,44 01 - 
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61. Médico Pediatra plantonista HM 40 Superior em Medicina, com esp. ou residência em 
pediatria, com registro no conselho 

1.693,44 02 - 

62. Médico Ginecologista/Obstetra plantonista 
HM 

40 Superior em Medicina, com esp. ou residência em 
ginecologia/obstetrícia, com registro no conselho 

1.693,44 04 - 

63. Médico Ginecologista Posto de Saúde 40 Superior em Medicina, com esp. ou residência em 
ginecologia, com registro no conselho 

1.693,44 01 - 

64. Médico Cirurgião Geral Plantonista HM 40 Superior em Medicina, com esp. ou residência em 
cirurgia geral, com registro no conselho 

1.693,44 02 - 

65. Médico Anestesista plantonista HM 40 Superior em Medicina, com esp. ou residência em 
anestesiologia, com registro no conselho 

1.693,44 02 - 

66. Médico Ultrassonografista Plantonista HM 40 Superior em Medicina, com esp. ou residência em 
ultrassonografia, com registro no conselho 

1.693,44 02 - 

67. Médico do Trabalho – Medicina do 
Trabalho 

40 Superior em Medicina, com esp. ou residência em 
medicina do trabalho, com registro no conselho 

1.693,44 01 - 

68. Médico Ortopedista 40 Superior em Medicina, com esp. ou residência em 
ortopedia, com registro no conselho 

1.693,44 02 - 

 
NÍVEL SUPERIOR – LOTAÇÃO GERAL NO MUNICÍPIO - LEI 2032/2014 

Cargo CH Escolaridade Vencimen
to 

Vagas 
Reserva 

Vagas 
Reserva 

PNE 
69. Procurador do Município  30 Superior em Direito, com registro no conselho 1.693,44 02 - 
 

NÍVEL SUPERIOR – LOTAÇÃO GERAL NO MUNICÍPIO - LEI 1972/2013 
Cargo CH Escolaridade Vencimen

to 
Vagas 

Reserva 
Geral 

Vagas 
Reserva 

PNE 

Vagas 
Reserva 

Total 
70. Professor Nível II – Líng. Est. Mod. Inglês 25 Licenciatura em Letras Inglês 1.166,93 07 - 07 
71. Professor Nível II – Líng. Est. Mod. Inglês 40 Licenciatura em Letras Inglês 1.867,10 05 - 05 
72. Professor Nível II – Educação Física 25 Licenciatura em Educação Física 1.166,93 05 - 05 
73. Professor Nível II – Educação Física 40 Licenciatura em Educação Física 1.867,10 04 - 04 
74. Professor Nível II – Pedagogo Séries 
Iniciais 

30 Licenciatura em Pedagogia Séries 
Iniciais 

1.400,33 45 05 50 

75. Professor Nível II – Pedagogo Séries 
Iniciais 

40 Licenciatura em Pedagogia Séries 
Iniciais 

1.867,10 22 03 25 

76. Professor Nível II – Intérprete de Libras 30 Licenciatura em Pedagogia com Pós 
Graduação em LIBRAS ou 
PROLIBRAS 

1.400,33 08 - 08 

77. Técnico em Suporte Pedagógico – 
Docência – Supervisor Educacional 

40 Licenciatura em Pedagogia Supervisão 
Escolar 

1.867,10 14 02 16 

78. Técnico em Suporte Pedagógico – 
Docência – Orientador Educacional 

40 Licenciatura em Pedagogia Orientação 
Escolar 

1.867,10 03 - 03 

 
NÍVEL SUPERIOR - LEI 2054/2014– LOTAÇÃO NO DISTRITO DE RONDOMINAS 

Cargo CH Escolaridade Vencimento Vagas 
Reserva 

Vagas 
Reserva 

PNE 

Vagas 
Reserva 

Total 
79. Odontólogo- Rondominas 40 Superior em Odontologia com registro 

no conselho 
1.693,44 01 - 01 

80. Enfermeiro- Rondominas 40 Superior em Enfermagem com registro 
no conselho 

1.693,44 01 - 01 

81. Fisioterapeuta- Rondominas 40 Superior em Fisioterapia com registro 
no conselho 

1.693,44 01 - 01 

 
NÍVEL MÉDIO - LOTAÇÃO GERAL NO MUNICÍPIO- LEI 2054/2014 

Cargo CH Escolaridade Vencimento Vagas 
Reserva 

Vagas 
Reserva 

PNE 

Vagas 
Reserva 

Total 
82. Técnico de Enfermagem 40 Médio, curso técnico em enfermagem 

e Reg. Profissional 
940,80 11 01 12 

83. Técnico em Higiene Bucal 40 Médio, curso técnico em higiene bucal 
e Reg. Profissional 

940,80 03 - 03 

84. Técnico em Radiologia 40 Médio, curso técnico em radiologia e 
Reg. Profissional 

940,80 06 - 06 

85. Técnico em Topografia 40 Médio, curso técnico em topografia e 
Reg. Profissional 

940,80 01 - 01 

86. Agente Administrativo 40 Médio 940,80 75 08 83 
87. Agente de Controle e Fiscalização 40 Médio 940,80 08 - 08 
88. Desenhista  40 Médio, curso técnico em desenho ou 

AutoCad 
940,80 02 - 02 
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NIVEL MÉDIO – LOTAÇÃO GERAL NO MUNICÍPIO - LEI 1972/2013 
Cargo CH Escolaridade Vencimen

to 
Vagas 

Reserva 
Vagas 

Reserva 
PNE 

Vagas 
Reserva 

Total 
89. Professor Nível I – Aux. Educ. Infantil 40 Médio com Magistério 1.697,37 18 02 20 
90. Professor Nível I – Aux. Educação 
Especial 

40 Médio com Magistério 1.697,37 18 02 20 

 
NÍVEL MÉDIO - LOTAÇÃO NO DISTRITO DE RONDOMINAS- LEI 2054/2014 

Cargo CH Escolaridade Vencimento Vagas 
Reserva 

Vagas 
Reserva 

PNE 

Vagas 
Reserva 

Total 
91. Técnico de Enfermagem- Rondominas 40 Médio, curso técnico em enfermagem 

e Reg. Prof. 
940,80 01 - 01 

92. Técnico em Higiene Bucal- Rondominas 40 Médio, curso técnico em higiene bucal 
e Reg. Prof. 

940,80 01 - 01 

93. Agente Administrativo- Rondominas 40 Médio 940,80 03 - 03 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO – LOTAÇÃO GERAL NO MUNICÍPIO - LEI 2054/2014 
Cargo CH Escolaridade Vencimento Vagas 

Reserva 
Vagas 

Reserva 
PNE 

Vagas 
Reserva 

Total 
94. Telefonista 40 Fundamental completo 840,00 01 - 01 
95. Motorista para Transporte Escolar* 40 Fundamental completo, CNH cat. D e 

curso específico para transporte 
escolar 

840,00 15 02 17 

96. Motorista para ambulância 40 Fundamental completo, CNH cat. D e 
Curso Específico para transporte de 
emergência 

840,00 06 - 06 

*Os candidatos ao cargo de Motorista de Transporte Escolar além dos requisitos estabelecidos na tabela acima, os mesmos não 
poderão ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses. 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO – LOTAÇÃO NO DISTRITO DE RONDOMINAS 

LEI 2054/2014 
Cargo CH Escolaridade Vencimento Vagas 

Reserva 
Vagas 

Reserva 
PNE 

Vagas 
Reserva 

Total 
97. Motorista para Transporte Escolar - 
Rondominas 

40 Fundamental completo, CNH cat. D e 
curso específico para transporte 
escolar * 

840,00 11 01 12 

 
*Os candidatos ao cargo de Motorista de Transporte Escolar além dos requisitos estabelecidos na tabela acima, os mesmos não 
poderão ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses. 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO – LOTAÇÃO GERAL NO MUNICÍPIO - LEI 2054/2014 

Cargo CH Escolaridade Vencimento Vagas 
Reserva 

Vagas 
Reserva 

PNE 

Vagas 
Reserva 

Total 
98. Merendeira 40 Fundamental incompleto 750,00 23 03 26 
99. Agente de Portaria e Vigilância 40 Fundamental incompleto 750,00 10 01 11 
100. Agente de Limpeza e Conservação 40 Fundamental incompleto 750,00 25 03 28 
101. Agente de Serviços Diversos 40 Fundamental incompleto 750,00 30 03 33 
102. Trabalhador Braçal 40 Fundamental incompleto 750,00 45 05 50 
103. Motorista de Veículos 40 Fundamental incompleto, CNH cat. B 750,00 09 01 10 
104. Borracheiro 40 Fundamental incompleto 750,00 04 - 04 
105. Cozinheira 40 Fundamental incompleto 750,00 09 01 10 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO – LOTAÇÃO NO DISTRITO DE RONDOMINAS - LEI 2054/2014 

Cargo CH Escolaridade Vencimento Vagas 
Reserva 

Vagas 
Reserva 

PNE 

Vagas 
Reserva 

Total 
106. Merendeira – Rondominas 40 Fundamental incompleto 750,00 06 - 06 
107. Agente de Portaria e Vigilância - 
Rondominas 

40 Fundamental incompleto 750,00 04 - 04 
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EDITAL Nº 06/2014 

ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 

 
Arquiteto: Supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 
estudo de viabilidade técnica e ambiental; assistência técnica, assessoria e consultoria; direção de obras e de serviço técnico; vistoria, 
perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; desempenho de cargo e função técnica; 
desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade; elaboração de orçamento; 
produção e divulgação técnica especializada; e execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico e desenvolver 
outras atividades necessárias ao desempenho da função. 
Analista de Sistemas: Estudar as características da organização da administração centralizada e descentralizada, a fim de levantar as 
necessidades dos usuários na aplicação do processamento sistemático de informações; preparar os estudos de viabilidade e 
anteprojeto de sistemas para os diversos setores da administração centralizada e descentralizada da municipalidade, determinando 
quais dados devem ser identificados, o grau de sumarização permitido e o formato requerido para a apresentação de resultados; 
examinar os dados de entrada disponíveis, estudando as modificações necessárias a sua normalização para determinar os planos e 
sequências de elaboração de programas de operação; definir documentos, formulários e arquivos de sistemas; adaptar ou idealizar os 
sistemas já conhecidos, segundo sua economicidade e eficiência; estudar e avaliar os recursos de software e hardware necessários; 
preparar diagramas de fluxos de sistemas; outras instruções referentes ao sistema de processamento de dados e demais 
procedimentos correlatos elaborando-os segundo a linguagem apropriada; elaborar cronograma para as atividades de programação, 
testagem, simulação e implantação, orientando os programadores e outros trabalhadores envolvidos na operação do 
computador; definir os programas, coordenando a massa de dados para testes, avaliando o desempenho dos sistemas propostos; 
testar, simular e implantar os sistemas, assegurando-se de sua eficiência; dar manutenção a sistemas implantados, introduzindo as 
modificações oportunas para que os tornem mais eficientes; documentar os procedimentos relativos aos sistemas, testes, diagnósticos, 
soluções, geração de programas e outros. Executar outras tarefas correlatas que forem determinadas pelo seu superior. 
Assistente Social: Coordenar a execução dos programas sociais desenvolvidos pela Municipalidade; coordenar levantamento de 
dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como crianças, adolescentes, migrantes, estudantes da 
rede escolar municipal portadores de deficiência, idosos, entre outros; elaborar, coordenar e executar programas de capacitação de 
mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho; participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas educativas no 
campo da saúde pública, higiene, saneamento, educação; organizar atividades ocupacionais para crianças, adolescentes, idosos e 
desassistidos sociais; orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas em face de problemas de habitação, saúde, higiene, 
educação, planejamento familiar e outros; realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios; 
promover, por meio de técnicas próprias entrevistas e palestras; realizar visitas em domicílios e outros meios, podendo para isto dirigir 
carro oficial; realizar a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos específicos de pessoas; organizar e 
manter atualizados referências sobre as características socioeconômicas dos assistidos nas unidades de assistência social da 
Prefeitura; aconselhar e orientar a população nos centros de referências de assistência social – CRAS, postos de saúde, escolas, 
creches municipais, centros comunitários, entre outras unidades assistenciais da Prefeitura a fim de solucionar a demanda apresentada; 
coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas de serviço social e demais políticas públicas, desenvolvendo 
atividades de caráter educativo, recreativo ou de assistência à saúde para proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e 
familiar dos servidores municipais; colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, identificando e atuando na 
remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no ajustamento funcional e social; desenvolver outras atividades 
correlatas ao cargo. O profissional poderá ser convocado para atender os programas do Governo Federal, em especial a “Equipe 
Volante”. 
Contador: Planejar e executar atividades técnicas de contabilidade; Supervisionar, organizar e coordenar os serviços contábeis do 
Município; Elaborar análises contábeis da situação financeira, econômica e patrimonial; Elaborar planos de contas, preparar normas de 
trabalho de contabilidade; Orientar e manter a escrituração contábil em dia; Fazer levantamentos, organizar, analisar e assinar 
balancetes e balanços patrimoniais e financeiros; Efetuar perícias e revisões contábeis; Elaborar relatórios referentes à situação 
financeira e patrimonial das repartições municipais; Orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais; Realizar 
estudos e pesquisas; executar auditoria pública nas repartições municipais; Elaborar certificados de exatidão de balanços e outras 
peças contábeis; Prestar assessoramento na análise de custos de empresas concessionárias de serviços públicos; Participar da 
elaboração de proposta orçamentária; prestar assessoramento e emitir pareceres; Responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as Editadas no respectivo regulamento da 
profissão; Executar outras tarefas correlatas. 
Enfermeiro: Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; prestar serviços de enfermagem em hospitais, unidades 
sanitárias, ambulatórios e seções próprias; prestar cuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados; ministrar medicamentos 
prescritos, bem como cumprir outras determinações médicas; zelar pelo bem estar físico e psíquico dos pacientes; preparar o campo 
operatório e esterilizar o material; orientar o isolamento de pacientes; supervisionar o serviço de higienização dos pacientes; orientar, 
coordenar e supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; planejar, executar, supervisionar e avaliar a 
assistência integral de enfermagem a clientes de alto e médio risco, enfatizando o auto-cuidado e participando de sua alta da instituição 
de saúde; acompanhar o desenvolvimento dos programas de recursos humanos para área de enfermagem; aplicar terapia, dentro da 
área de sua competência, sob controle médico; prestar primeiros socorros; aprazar exames de laboratórios, de raio X e outros; aplicar 
terapia especializada, sob controle médico; promover e participar para o estabelecimento de normas e padrões dos serviços de 
enfermagem; participar de programas de educação sanitária e de saúde pública em geral; auxiliar nos serviços de atendimento 
materno-infantil; participar de programas de imunização; realizar visitas domiciliares para prestar esclarecimentos sobre trabalho a ser 
desenvolvido por equipes auxiliares; realizar consulta de enfermagem a sadios e a portadores de doenças prolongadas; prover e 
controlar o estoque de medicamentos; manter contato com responsáveis por estoques de medicamentos; manter contato com 
responsáveis por unidades médicas e enfermarias para promover a integração do serviço de enfermagem com os de assistência 
médica; participar de inquéritos epidemiológicos; participar de programas de atendimento a comunidades atingidas por situações de 
emergência ou de calamidade pública; realizar e interpretar testes imunodiagnósticos e auxiliares de diagnósticos; requisitar exames de 
rotina para os pacientes em controle de saúde, com vistas aplicação de medidas preventivas; colher materiais para exames 
laboratoriais; prestar assessoramento à autoridade em assuntos de sua competência; emitir pareceres em matéria de sua 
especialidade; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas afins.  
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Engenheiro Civil: Executar ou supervisionar trabalhos topográficos e geodésicos; estudar projetos dando o devido parecer; dirigir ou 
fiscalizar a construção de edifícios e suas obras complementares; projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de estrada de rodagem, bem 
como obras de captação e abastecimento de água; projetar drenagem e irrigação; projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos de urbanismo em 
geral; realizar perícias e fazer arbitramentos; estudar, projetar e executar as instalações de força motriz, mecânica, eletrônica e outras 
que utilizem energia elétrica, bem como as oficinas em geral de usinas elétricas e de redes de distribuição elétrica; emitir pareceres; 
elaborar orçamento de obras; proceder a vistoria de obras em andamento; fiscalizar a execução indireta de obras públicas; orientar nas 
ações afins à profissão; executar outras tarefas afins.  
Médico Veterinário: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas modalidades. Realizar exames clínicos, dar diagnósticos e 
coletar material para exames laboratoriais. Prescrever e efetuar tratamento dos animais e promover a profilaxia. Orientar os técnicos 
laboratoriais quanto a procedimentos de coleta e de análises: anatomopatológica, histopatológica, hematológica, imunológica etc. 
Planejar, orientar e supervisionar a manutenção de linhagens, promovendo o melhoramento das espécies animais. Desenvolver e 
executar programas de reprodução, nutrição e higiene sanitária. Realizar eutanásia e necropsia animal. Participar, conforme a política 
interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Participar de programa de 
treinamento, quando convocado. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade.Trabalhar segundo normas 
técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental, Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de informática, Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. 
Fisioterapeuta: O fisioterapeuta é o profissional que presta assistência fisioterapêutica, tanto nas alterações patológicas quanto nas 
repercussões psíquicas e orgânicas, para isso utiliza recursos científicos disponíveis. A utilização desses meios tem a finalidade de 
preservar, manter, desenvolver ou recuperar a integridade dos órgãos, sistemas ou funções. É de sua competência realizar avaliação 
funcional, elaborar o fisiodiagnóstico (diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais) com o objetivo de detectar as alterações 
apresentadas, prescrever condutas fisioterapêuticas, acompanhar e reavaliar o processo terapêutico no paciente. Executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
Nutricionista: Planejamento e avaliação de cardápios para Unidade de Alimentação e Nutrição. Prevenção e controle das principais 
doenças veiculadas por alimentos. Procedimentos de higienização de alimentos em Unidades de Alimentação e Nutrição.Técnicas de 
pré-preparo, preparo e distribuição de carnes; cereais e leguminosas; hortaliças e frutas; sobremesas, sucos e lanches. Procedimentos 
de higienização de áreas, equipamentos e utensílios. Principais sistemas de controle da qualidade sanitária dos alimentos: descrição, 
planejamento e implementação. Avaliação da qualidade sanitária dos alimentos: critérios, padrões e especificações. Leis, Decretos e 
Portaria importantes que envolvem os produtos e processos no controle higiênico-sanitário de alimentos. Recepção e estocagem de 
gêneros alimentícios e outros materiais. Cuidados na preservação dos alimentos. Relação de substâncias químicas de uso 
domissanitário permitidas. Um check-list de cuidados diários do profissional. Análise dos perigos em pontos críticos de controle. 
Requisitos fundamentais para implantar o método em cozinhas e garantir os critérios de segurança no controle higiênico-sanitário dos 
alimentos.Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
Bioquímico: Promover o controle, requisição e guarda de medicamentos; Supervisionar a esterilização de vidros e utensílios; 
Promover o registro de psicotrópicos requisitados, receitados, fornecidos ou utilizados no Programa de Saúde Mental; Participar no 
desenvolvimento de ações de investigação sanitária, organizando e orientando na coleta, acondicionamento e envio de amostras para 
analise laboratorial; Supervisionar a apresentação de mapas e balanços periódicos dos medicamentos utilizados e em estoque, 
verificando prazos de validade; proceder a ensaios físicos e físico-químicos, necessários ao controle de substancias ou produtos 
utilizados na área da saúde publica; Realizar estudos e pesquisas microbiológicas e imunológicas relativas a quaisquer substancias e 
produtos que interessem a saúde pública; Colaborar na realização de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e em estudos 
toxicológicos; Examinar e controlar, do ponto de vista microbiológico ou imunológico, a esterilidade, pureza, composição ou atividade de 
qualquer produto de uso parenteral, vacinas, anatoxinas, antitoxinas, antibióticos, fermentos, alimentos, saneantes, produtos de uso 
cirúrgico, plásticos e quaisquer outros de interesse da saúde pública; Participar na promoção de atividades de informações e debates 
com a população, profissionais e entidades representantes de classe sobre o tema de saúde pública. Proceder à manipulação 
farmacêutica e o aviamento de receitas médicas; Controlar a requisição e guarda de medicamentos, drogas e matérias primas, a 
preparação e esterilização de vidros e utensílios de uso das farmácias; Organizar e atualizar o fichário de produtos farmacêuticos, 
químicos e biológicos, mantendo o registro permanente do estoque de drogas; Proceder à fiscalização de farmácias, drogarias, 
depósitos de drogas, laboratórios e herbanários; Participar dos exames de controle de qualidade de drogas e medicamentos, produtos 
biológicos, químicos, odontológicos e outros que interessem à saúde pública; Orientar e executar análises químico-bromatológicas, 
químico-toxicológicas e químio-biológicas; Orientar e executar as análises reclamadas pela clínica médica, em laboratórios de análises 
clínicas; Orientar e executar a análise química e microbiológica de águas e esgotos; Participar do controle de pesquisas farmacológicas 
e clínicas sobre novas substâncias ou associações de substâncias, quando interessem à saúde humana; Executar quaisquer outros 
encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão; 
Executar outras atividades afins, determinadas pelo superior imediato. 
Biomédico: Realizar análises físico-químicas e microbiológicas para as quais esteja legalmente habilitado, planejar e executar 
pesquisas científicas na área de sua especialidade profissional, elaborar plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 
obedecendo a critérios técnicos e à legislação ambiental, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. Realizar análises clínicas e firmar os respectivos laudos; assumir e 
executar o processamento de sangue, suas sorologias e exames pré-transfussionais; realizar análises físico-químicas e microbiológicas 
para o saneamento do meio ambiente; manipular soros, vacinas e reagentes; realizar exames de citologia esfoliativa; realizar análises 
para aferição de qualidade dos alimentos; atuar na área de Raios-X, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, medicina 
nuclear, excluída a interpretação de laudos; aplicar completamente, os princípios, os métodos e as técnicas de acupuntura; atuar na 
área de biologia molecular, coletando materiais, analisando, interpretando, emitindo e assinando laudos e pareceres técnicos; realizar 
toda e qualquer coleta de amostras biológicas para realização dos mais diversos exames, como também supervisionar os respectivos 
setores de coleta de materiais biológicos de qualquer estabelecimento que a isso se destine, excetuando-se as biópsias, coleta de 
líquido cefalorraquidiano (liquor) e punção para obtenção de líquidos cavitários em qualquer situação; realizar exames laboratoriais de 
DNA, assumir a responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades 
em sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em 
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 
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afetos ao Município; observar normas de segurança individual e coletiva; zelar pela limpeza e conservação do ambiente de trabalho e 
pela guarda dos bens que lhe forem confiados; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
Odontólogo: Restaurar e obturar dentes, valendo-se de meios clínicos, para manter a vitalidade pulpar; realizar procedimentos 
cirúrgicos, efetuando remoções parciais ou totais do tecido pulpar, para conservação do dente; executar tratamento dos tecidos 
periapiciais, fazendo cirurgia ou curetagem apical, para proteger a saúde bucal; fazer tratamento biomecânico na luz dos condutores 
rediculares, empregando instrumentos especiais e medicamentos para eliminar os germes causadores de processos infeciosos 
periapical; infiltrar medicamentos anti-sépticos, antibióticos e detergentes no interior dos condutores infectados, utilizando instrumental 
próprio, para eliminar o processo infeccioso; executar vedamento dos condutos radiculares, servindo-se de material obturante, para 
restabelecer a função dos mesmos; orientar e participar de campanhas educativas de incentivo à saúde bucal; orientar na aquisição do 
material a ser utilizado no desempenho de sua atividade; realizar laudos ou perícias solicitadas; executar outras tarefas afins. 
Psicólogo: Avaliar comportamento individual, grupal e institucional. Aprofundar o conhecimento das características individuais, 
situações e problemas. Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre o indivíduo, na sua dinâmica 
inter e intra-psíquica e suas relações sociais, para orientar-se no diagnóstico e atendimento psicológico. Definir protocolos e 
instrumentos de avaliação, aplicar e mensurar os resultados. Elaborar e executar estudos e projetos ou rotinas na área de gestão de 
pessoas. Acompanhar cliente durante o processo de tratamento ou cura, tanto psíquica como física em atendimento individual ou 
grupal. Proporcionar suporte emocional para cliente internado em hospital e seus familiares, auxiliando-os na elaboração de experiência 
de doença orgânica, crises e perdas. Realizar acompanhamento terapêutico no pré, peri e pós-cirúrgico. Observar e propor mudanças 
em situações e fatos que envolvam a possibilidade de humanização do contexto hospitalar. Participar de equipes interdisciplinares e 
multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas médicas; discussão de casos; reuniões administrativas; visitas 
domiciliares etc. Realizar e coordenar atividades educativas e grupos de adesão com clientes e familiares, especialmente em casos de 
doenças crônicas. Proporcionar suporte emocional para a equipe de saúde em situações extremas. Participar, conforme a política 
interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Trabalhar 
segundo normas padrão de biossegurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências 
para o exercício da função. O profissional poderá ser convocado para atender os programas do Governo Federal, em especial a 
“Equipe Volante”. 
Engenheiro de Segurança do Trabalho: Assessorar os diversos órgãos da Instituição em assuntos de segurança do trabalho. Propor 
normas e segurança do trabalho; estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos.; 
examinar projetos de obras e equipamentos, opinando do ponto de vista da segurança do trabalho; indicar e verificar a qualidade  dos 
equipamentos de segurança; estudar e implantar  sistema de proteção contra incêndios e elaborar planos de controle e catástrofe; 
delimitar as áreas de periculosidade, insalubridade e outras, de acordo com a legislação vigente, emitir parecer, laudos técnicos e 
indicar mediação de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos. Analisar acidentes, 
investigando as coisas e propondo medidas corretivas e preventivas. Opinar e participar da especificação para aquisição de substância 
e equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento possam apresentar riscos, acompanhada o controle 
de recebimento e da expedição. Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções, apontando os riscos 
decorrentes desses exercícios. Manter cadastro e analisar estatísticas dos acidentes, a fim de orientar a prevenção e calcular o custo. 
Realizar a divulgação de assuntos de segurança do trabalho; participar de programa de treinamento, quando convocado; Elaborar e 
executa programas de treinamento geral e especifico no que concerne à segurança do trabalho; planejar e executar campanhas 
educativas sobre prevenção de acidentes; participar, conforme a politica interna da Instituição, de projetos, custos, eventos, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
Médico Pediatra: Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento de diversos tipos 
de enfermidades, prestando assistência médica específica às crianças até a adolescência, aplicando recursos de medicina preventiva 
ou terapêutica, para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar a sua saúde. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para 
o exercício da função. 
Médico Ginecologista/Obstetra Plantonista: Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de 
tratamento das afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a mulher no ciclo gravídicopuerperal, prestando 
assistência médica específica, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, 
para promover ou recuperar a saúde e o bem estar do paciente e para a preservação da vida da mãe e do filho. Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
Médico Ginecologista Posto de Saúde: Realizar consultas médicas, compreendendo análise, exame físico, solicitando exames 
complementares, quando for necessário; fazer prescrição terapêutica adequada em ginecologia; Indicar internação e acompanhar 
pacientes hospitalizados, prescrevendo e/ ou executando as ações terapêuticas indicadas em cada caso; Participar do planejamento, 
execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde; Participar dos programas de capacitação e reciclagem do 
pessoal envolvido nos assuntos ligados à sua área; Elaborar projetos e participar da execução, análise e avaliação de pesquisas e 
elaboração de trabalhos científicos na sua área; Realizar as cirurgias necessárias em pacientes sob seus cuidados; Realizar outras 
tarefas correlatas. 
Médico Cirurgião Geral: Planejar, conferir e manter o constante conhecimento da existência em estoque de todo o material, 
permanente, de consumo ou penso, necessários às cirurgias, ou requisitá-los com suficiente antecedência, supervisionando suas 
entradas no hospital, quanto à qualidade e a validade; Manter relatório mensal sobre as condições de higiene e limpeza das 
dependências da sala de cirurgia e seus anexos, com o objeto de evitar por completo as condições ou infecções; Realizar as cirurgias 
na ordem e sequências determinadas e relacionadas pela direção do Centro de Saúde, estabelecendo, no entanto, a seu critério 
médico, a alteração sequencial nos casos emergenciais; Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, acompanhar pacientes 
Internados, prescrever e ministrar tratamentos pós-operatórios, aos internados ou não, aplicados pela medicina, definir instruções ao 
corpo de enfermagem, emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatorial ou altas, aplicar as leis e regulamentos da 
saúde pública; Realizar atividades dentro da área de sua formação específica; Executar outras atividades correlatas. 
Médico Anestesista: É responsável pelo atendimento anestésico a pacientes que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos, 
orientando residentes e pela elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos 
pacientes e equipe.Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
Médico Ultrassonografista: Realizar, diagnosticar e emitir laudos de exames ultrassonográficos abrangendo a ecografia geral e/ou 
específica (pélvico obstétrico abdominal, pediátrico, peq. partes etc.) empregando técnicas específicas da medicina preventiva e 
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terapêutica, a fim de promover a proteção, recuperação ou reabilitação da saúde. Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função. 
Médico do trabalho: Elaborar, implementar e acompanhar os Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e de 
reabilitação funcional; realizar perícias médicas, no âmbito da saúde ocupacional; planejar, realizar, analisar e interpretar exames 
médicos ocupacionais; visitar e inspecionar postos e locais de trabalho; desenvolver diagnóstico situacional de saúde; realizar 
atendimentos de urgência aos empregados. 
Médico Ortopedista: Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Ortopedia; recepcionar e identificar o paciente, 
explicando os procedimentos a serem realizados; atuar como médico especialista em equipe multiprofissional, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; 
realizar atendimento ao acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos, primeiros socorros e 
urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para 
diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 
Procurador do município: Representação judicial e extrajudicial do Município, ativa e passivamente, e, as suas atividades 
descentralizadas a cargo de institutos, autarquias e fundações e empresas públicas, bem como a representação judicial e extrajudicial 
destas entidades; Atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao Município, órgãos ou repartições, em suas atividades diretas, 
indiretas e descentralizadas, assim como às autarquias, institutos, empresas públicas e fundações; Apuração da liquidez e certeza dos 
créditos municipais de qualquer natureza, inerentes ou não às suas atividades, inscrevendo-os, quando for o caso, em dívida ativa, para 
fins de cobrança judicial ou extrajudicial; Assistência jurídica às autoridades assessoradas no controle interno da legalidade dos atos a 
serem por ela praticados ou já efetivados.Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
Professor Nível II – Líng. Est. Mod. Inglês e Professor Nível II – Educação Física, Professor Nível II – Pedagogo Séries Iniciais: 
Docência na educação infantil ou no ensino fundamental, conforme habilitação, em todas as modalidades, incluindo entre outras, as 
seguintes atribuições: Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da escola; Elaborar e cumprir o Plano de Trabalho segundo a 
Proposta Pedagógica da Escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidas pelo sistema municipal de ensino; Participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao alcance dos fins 
educacionais da escola e ao processo de ensino aprendizagem; Exercer os cargos de direção e assessoramento conforme 
oportunidade e habilitação e qualificação para tal; 
Professor Interprete de Libras: Apoiar o uso e difusão da LIBRAS no universo escolar; Ensinar LIBRAS na educação infantil e no 
ensino fundamental, incluindo Educação de Jovens e Adultos - EJA, no atendimento educacional especializado e para toda a 
comunidade escolar; Utilizar a LIBRAS como língua de instrução, como forma de complementação e suplementação curricular (AEE); 
Desenvolver junto à escola mecanismos de avaliação dos conteúdos curriculares expressos em LIBRAS, desde que devidamente 
registrados em vídeo ou em outros meios eletrônicos; Orientar alunos com surdez no uso de equipamentos e/ou novas tecnologias de 
informação e comunicação; Confeccionar, solicitar, disponibilizar e orientar a utilização de recursos didáticos; Planejar e acompanhar as 
atividades pedagógicas desenvolvidas em parceria com os demais profissionais da Unidade de Ensino, na perspectiva do trabalho 
colaborativo e comunidade escolar, quando necessário, em consonância com o projeto político-pedagógico, com disponibilidade de 
atuar em Unidades de Ensino alternadas. Interpretar para alunos surdos em sala de aula.  
Técnico em Suporte Pedagógico – Docência – Supervisor Educacional e Técnico em Suporte Pedagógico – Docência – 
Orientador Educacional: Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para o planejamento, 
administração, supervisão, orientação e inspeção escolar, incluindo entre outras as seguintes atribuições: Coordenar a elaboração e a 
execução da proposta pedagógica da escola; Administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da escola, tendo em vista o 
alcance dos seus objetivos pedagógicos; Velar pelo cumprimento do Plano de Trabalho de cada docente; Prover meios para 
recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processo de integração 
escola – comunidade; Informar aos pais e/ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução 
da proposta pedagógica da escola; Coordenar no âmbito da escola as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento 
profissional; Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e famílias; 
Elaborar estudos e levantamentos qualificativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema municipal de ensino; 
Elaborar, implementar, acompanhar e validar planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema municipal de 
ensino, ou da escola, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o funcionamento 
das escolas, zelar pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade e de ensino;  
Técnico de Enfermagem: Acompanhar e executar os serviços de enfermagem nas unidades de saúde, zelando metas e rotinas de 
trabalho, para auxiliar no atendimento aos pacientes; auxiliar na elaboração do plano de enfermagem; desenvolver programas de 
orientação às gestantes, às doenças transmissíveis e outros; preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos, 
obedecendo a normas e rotinas preestabelecidas para realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; executar quaisquer 
outras atividades correlatas à sua função, determinadas pelo conselho de classe e pelo superior imediato. 
Técnico em Saúde Bucal (TSB): Executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico, utilizando meios apropriados para promover e 
recuperar a higiene dentária e a saúde bucal. Compreende o conjunto de atribuições destinadas a executar tarefas de atendimento 
odontológico, sob supervisão do responsável, além de participar do treinamento de atendentes de consultórios dentários. 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. Dispor os instrumentos odontológicos sobre local apropriado, colocando-os na ordem de utilização para passá-
los ao Odontólogo durante a consulta ou ato operatório. Preparar o paciente para consultas ou cirurgias, posicionando-o de forma 
apropriada na cadeira, bem como proceder à assepsia da região bucal com substâncias químicas apropriadas, para prevenir 
contaminação. Passar os instrumentos ao Odontólogo, posicionando peça por peça na mão do mesmo, à medida que forem solicitados, 
para facilitar o desempenho funcional. Proceder à assepsia da bandeja de instrumental, limpando e esterilizando o local e as peças, 
para ordená-las para o próximo atendimento e evitar contaminações. Manipular materiais e substâncias de uso odontológico, segundo 
orientação do Odontólogo. Participar do treinamento de atendentes de consultório dentário. Executar ou auxiliar na aplicação de 
substâncias para a prevenção de cárie dental. Remover suturas. Inserir e condensar substâncias restauradoras. Elaborar boletins de 
produção e relatórios, baseando-se nas atividades executadas para permitir levantamentos estatísticos. Zelar pelo estado de 
conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos postos sob sua guarda. Manter estoque de medicamentos, observando a 
quantidade e o período de validade dos mesmos. Executar outras atribuições afins. 
Técnico em Radiologia: Acompanhar e executar os serviços de radiologia; zelar e operar equipamentos de raios-x; executar quaisquer 
outras atividades correlatas à sua função. 
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Técnico em Topografia: realizar levantamentos topográficos, altimétricos e planimétricos, posicionando e manejando teodolitos, níveis, 
trenas, bússolas, telêmetros e outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas de nível e 
outras características de superfície terrestre; analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, registros e especificações, estudando-os e 
calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamento da área em questão;-   fazer os cálculos 
topográficos necessários;-   emitir certidões de localização e confrontações  de imóveis, conferindo as medidas no local e consultando o 
cadastro da Prefeitura;-  registrar os dados obtidos em formulários específicos, anotando os valores lidos e cálculos numéricos 
efetuados, para posterior análise;- calcular valores para cobrança de obras de melhoria urbana pelos contribuintes, verificando a obra in 
loco e dividindo seu valor pelo número de beneficiários, bem como informar estes valores á unidade financeira da prefeitura para a 
elaboração das guias de pagamento;- analisar as diferenças entre pontos, atitudes e distâncias, aplicando fórmulas, consultando 
tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos colhidos, para complementar as informações registradas;Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
Agente Administrativo: Redigir, datilografar e digitar expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, informações, 
relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias, patrimonial e financeira, 
de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais, 
através de terminais eletrônicos; operar máquinas calculadora, leitora de microfilmes, registradora e de contabilidade; auxiliar na 
escrituração de livros contábeis; elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais; proceder a classificação, separação e 
distribuição de expedientes; obter informações e fornecê-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação 
de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua competência bem como controle de material e veículos em 
oficinas e garagens, consumo de combustíveis e lubrificantes; executar tarefas auxiliares de almoxarifado; controlar o ponto da turma de 
trabalhadores, fazendo boletim da produção diária; registrar e controlar a aquisição e empréstimos de livros e publicações; aplicar 
multas previstas; encadernar livros e periódicos; executar atividades auxiliares relativas a fiscalização de tributos, obras em execução 
no Município; registrar dados em boletins de avaliação; preparar históricos escolares, guias de transferências; operar máquinas 
xerográficas e microcomputadores, bem como zelar pela sua manutenção; executar outras atividades afins. O profissional poderá ser 
convocado para atender os programas do Governo Federal, em especial a “Equipe Volante”. 
Agente de Controle e Fiscalização: Executar tarefas inerentes à área de fiscalização de obras, posturas, tributária, sanitária, 
transporte, trânsito, pavimentação e galerias, e outros serviços. Proceder à verificação e orientação do cumprimento da regulamentação 
urbanística concernente a edificações particulares; orientar, inspecionar e exercer a fiscalização de construções irregulares ou 
clandestinas, fazendo comunicações, notificações e embargos; verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o 
funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos 
processos de concessão de "habite-se"; verificar o licenciamento de obras de construção ou reconstrução, embargando as que não 
estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; intimar, autuar, estabelecer prazos e 
tomar providências relativas aos violadores da legislação urbanística; efetuar a fiscalização de terrenos baldios, verificando a 
necessidade de limpeza, capinação, construção de muro e calçadas, bem como fiscalizar o depósito de lixo em local não permitido;  
efetuar a fiscalização em construções, verificando o cumprimento das normas gerais estabelecidas pelo Código de Obras do Município; 
acompanhar os arquitetos e engenheiros da prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas no município; efetuar levantamento de 
terrenos e loteamentos para execução de serviços, bem como efetuar levantamentos dos serviços executados;  fiscalizar os serviços 
executados por empreiteiras e pelo município; orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;  
expedir notificações preliminares e autos de infração referentes ao cumprimento da legislação do Código Tributário do Município; 
verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, face aos artigos que expõem, 
vendem ou manipulam, e os serviços que prestam;  verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por 
pessoas que não possuam a documentação exigida; verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros 
estabelecimentos, bem como a observância das escalas de plantão das farmácias; realizar vistorias para fins de acompanhamento e 
manutenção do sistema tributário e para fins de renovação do licenciamento; verificar e orientar o cumprimento das posturas 
municipais; intimar, notificar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores das posturas municipais; fiscalizar 
o horário de funcionamento das feiras e suas instalação em locais permitidos; verificar a instalação de bancas e barracas em 
logradouros públicos quanto a permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto a observância de aspectos estéticos;  verificar 
a regularidade da exibição e utilização dos anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem como propaganda 
comercial fixa, em muros, tapumes vitrines e outros; aprender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, 
negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos; receber as mercadorias aprendidas e guardá-las em local determinado, 
devolvendo-as mediante o cumprimento as formalidades legais; verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos 
estabelecimentos respectivos ou em outros locais; verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros 
públicos; verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares, inclusive 
exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; verificar as violações às normas 
sobre poluição sonoras, uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, auto falantes, bandas de música, entre outras;  
efetuar levantamento sócio econômico em processos de licença ambulante; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter 
a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas; efetuar plantões noturnos, finais de semanas e 
feriados para fiscalização da regularidade do licenciamento, bem como o cumprimento das normas gerais de fiscalização; efetuar 
interdição temporária ou definitiva, quando o exercício de atividades comerciais, industriais, diversões públicas e outros, causam 
incômodo e/ou perigo, contrariando a legislação vigente; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de 
denúncias e reclamações; entregar quando solicitadas notificações e correspondências diversas; executar outras tarefas correlatas. 
Desenhista: Executar desenhos de arquitetura e engenharia civil, utilizar programas de computadores específicos para desenho 
técnico, assim como executar plantas, desenhos e detalhamentos de instalações hidrossanitárias e elétricas e desenhos cartográficos, 
coletar e processar dados e planejar o trabalho para a elaboração de projetos, bem como executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 
Professor Nível I – Aux. Educ. Infantil: Auxiliar de docência na educação infantil de 00 a 03 anos;  
Professor Nível I auxiliar educação especial:Auxiliar de docência na educação especial e anos, e nas classes de educação infantil e 
fundamental, onde houver alunos portadores de deficiência, incluídos. 
Merendeira: Preparar e distribuir refeições; verificar se os gêneros fornecidos para utilização correspondem à quantidade e as 
especificações prescritas; acondicionar os gêneros alimentícios de forma a evitar contaminação e deterioração; operar com fogões e 
outros aparelhos de preparação, aquecimento e refrigeração de alimentos; executar cardápios, incluindo dietas; lavar louça e utensílios 
de copa a cozinha; preparar e transportar bandejas com alimentação e recolher após a refeição; manter o local de trabalho sempre em 
perfeitas condições de higiene; obedecer aos horários estabelecidos para refeições; selecionar os ingredientes necessários ao preparo 
das refeições; zelar pela manutenção de máquinas e equipamentos sob sua guarda; registrar o número de refeições distribuídas para 
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fins de cálculos estatísticos; efetuar o controle do material existente no setor; fazer café e servir; fechar portas, janelas e vias de acesso; 
zelar pela limpeza no local de trabalho e executar tarefas afins. 
Agente de portaria e vigilância: Realizar vigilância nos órgãos e entidades percorrendo e inspecionando sistematicamente suas 
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. Exercer outras tarefas correlatas. 
Agente de limpeza e conservação: Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde funcionam 
as unidades da Prefeitura; executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; 
carregar e descarregar móveis e equipamentos em veículos; executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos 
conhecimentos e habilidades elementares; efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e industrial; varrer as vias e logradouros 
públicos; recolher o lixo de mercado público e feiras livres; executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, 
carregar e descarregar veículos de transporte de lixo; limpar terrenos, limpar e conservar galerias, esgotos e canais; incinerar lixo; 
efetuar demolição de construção irregulares e remover material e sobras de construções jogadas em vias públicas; auxiliar na 
construção de andaimes, palanques e outras; executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar, quebrar pedras, 
limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, 
trabalhar com emulsão asfáltica, preparar argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar 
limpeza e conservação em dependências escolares, Executar outras atribuições congêneres inerentes ao cargo respectivo. 
Assistente de Serviços Diversos: Faz a conservação dos locais de trabalho; faz trabalhos de limpeza de pisos, vidros, móveis, 
instalações sanitárias, etc.; executa serviços gerais de limpeza de copa e cozinha; prepara e serve café, lanches e serviços de copa em 
geral; executa outras tarefas afins; manter limpos os móveis e arrumados os locais de trabalho; manter arrumado o material sob sua 
guarda; solicitar requisição de material de limpeza e outros materiais, quando necessário; afixar em quadros próprios e de acordo com 
as ordens superiores, avisos, ordens de serviço, comunicados e outros; atender a diretores, chefes, Vereadores e demais dirigentes e 
autoridades municipais no âmbito de suas atribuições. 
Trabalhador Braçal: Executar trabalhos externos, braçais ou não, desde que não exijam especialização, limpeza do local que seja 
determinado, em especial a urbana, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros que a estes sejam correlatos, prestar 
serviços de apoio, transporte e conservação de estradas e outros. Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, 
primando pela ordem no local de trabalho, mantendo a estética e apresentação do local, atender aos cidadãos que se dirigirem às suas 
pessoas, prestando as informações solicitadas com educação, encaminhando para quem possa melhor atendê-lo. Executar serviços de 
limpeza urbana, conforme determinação superior, zelando pelo bem público, reparando os utensílios sempre que estes venham a 
necessitar de reparos para serem utilizados nas tarefas diárias dos servidores. Carregar e descarregar veículos em geral, transportar 
mercadorias e materiais de construção, bem como todos os demais serviços braçais que sejam necessários e determinada sua 
execução por superior. Fazer mudanças. Proceder à abertura de valas. Proceder a limpeza de fossas. Efetuar serviços de capina em 
geral, coletar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais. Recolher o lixo a domicílio com os 
equipamentos disponíveis. Auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral. Auxiliar no recebimento, entrega, 
pesagem e contagem de materiais. Auxiliar em serviços de abastecimento, lavagem e manutenção de veículos e equipamentos 
rodoviários. Manejar instrumentos e ferramentas agrícolas, executar serviços de lavoura e jardim. Auxiliar na aplicação de inseticidas e 
fungicidas. Executar faxinas em geral nos bens públicos. Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. 
Proceder à apreensão de animais soltos nas vias públicas e outras tarefas correlatas. Exercer serviços de vigia e guarda de bens 
públicos e tarefas correlatas. Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando 
quando necessário, as autorizações do ingresso. Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso, estão devidamente fechadas 
quando do encerramento do expediente. Investir quaisquer condições anormais que tenha observado, responder as chamadas 
telefônicas e anotar recados. Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada. 
Acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus 
superiores. 
Motorista de Veículo Leve: Dirigir veículos leves, para o transporte de pessoas e materiais; Realizar viagens para outras localidades 
segundo ordens superiores e atendendo às necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; Verificar, 
diariamente, o estado do veículo, vistoriando pneus, direção, freios, nível de água e óleo, bateria, radiador, combustível e outros itens 
de manutenção, para certificar-se de suas condições de funcionamentos;Zelar pela guarda, conservação e limpeza do veículo para que 
seja mantido em condições regulares de funcionamentos;Participar de cursos de aperfeiçoamento voltados para a área de atuação 
oferecida pela administração; Participar de cursos de aperfeiçoamento voltados para a área de atuação oferecida pela 
administração;Executar outras tarefas correlatas. 
Motorista para transporte Escolar: Dirigir e manobrar veículos automotores, em geral conduzindo-o no trajeto indicado, para 
transportar pessoas, cargas, mercadorias, animais ou documentos. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo. No 
desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades comunicativas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e 
proteção ao meio ambiente. Portar os documentos do veículo; zelar pela conservação e limpeza do veículo As atividades são 
desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e legais, bem como devem ser executados de acordo com os 
procedimentos administrativos pré-determinados. Conduzir o veículo à garagem, preencher relatórios de controle, relatar ocorrências 
durante a realização do trabalho, informando aos responsáveis sobre problemas mecânicos no veículo, solicitando socorro mecânico do 
veículo e relatando atrasos. Transportar a curta e a longa distância os estudantes aos locais previamente determinados pela Secretaria 
de Educação, como em situações de eventos e atividades especiais, bem como de suas residências até a escola e trajeto contrário. 
Exerce outras atividades correlatas. 
Motorista De Ambulância: Dirigir veículo específico pertencente à frota da Prefeitura, transportando pacientes que necessitam de 
atendimento ambulatorial ou de emergência, bem como conduzindo pacientes a outros municípios para a realização de exames ou 
consultas com especialistas. Transportar pacientes que necessitam de atendimento emergencial ou ambulatorial, através de solicitação 
ao setor de ambulância, ou conduzir a outros municípios para a realização de exames ou consultas com especialistas. Socorrer vítimas, 
mediante ordem de serviço ou chamada recebida pela Central de Ambulância, buscando-as no local em que ocorreu o acidente, 
propiciando atendimento de urgência; Zelar pela limpeza e manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando ou efetuando 
reparos de emergência, para assegurar condições adequadas de uso; Inspecionar as condições de uso do veículo sob sua 
responsabilidade, diariamente, antes de utilizar, checando os níveis de combustível, água, óleo, pneus, testando freios e parte elétrica, 
etc., para certificar-se de suas condições de funcionamento; Efetuar anotações de viagens realizadas, registrando o número de pessoas 
transportadas, quilometragem; rodada, horário de saída e chegada, itinerário utilizado e outras ocorrências, seguindo normas 
estabelecidas; Recolher o veículo após o serviço, deixando estacionado e fechado, corretamente, para possibilitar sua guarda; Efetuar 
reparos de emergência no veículo, garantindo o seu funcionamento; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato desde que específicas do cargo que ocupar. 
Borracheiro: Executar serviços de borracharia, como trocar pneus, recauchutar pneumáticos, vulcanizar câmaras de ar; Verificar as 
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condições de conservação dos pneus dos veículos que compõe a frota municipal; Realiza manutenção de equipamentos, montagem e 
desmontagem de pneus, calibragem e balanceamento; Controlar a vida útil e utilização do pneu; Efetua conserto de pneus a frio e a 
quente; Reparam câmara de ar e balanceiam conjunto de roda e pneu; Prestam socorro aos veículos da frota municipal, na zona 
urbana e rural; Cuidar o posto de trabalho, limpando e organizando o espaço físico e recursos materiais sob sua responsabilidade 
durante o turno, com a finalidade de assegurar a ordem e a vida útil satisfatória dos equipamentos; Zelar pela saúde, segurança e meio 
ambiente pessoal e dos alheios, atentando-se constantemente para operações perigosas com riscos de acidentes, bem como utilizando 
equipamento de proteção individual, quando necessário a fim de manter a integridade física própria e a de terceiros; Solicitar a 
orientação do superior imediato, quando do surgimento de dúvidas atinentes ao desenvolvimento das tarefas, contribuindo desta forma 
para a eficácia do trabalho; Participar de treinamentos e seminários que propiciem o aprimoramento e o aperfeiçoamento do 
conhecimento no próprio setor de atuação ou cargo exercido, objetivando a melhoria contínua, bem como o desenvolvimento 
profissional e pessoal; Prestar atendimento e realizar outras atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, conforme 
orientação e/ou solicitação do superior imediato. 
Cozinheiro Ou Cozinheira: Preparar refeições conforme instruções e cardápios pré-estabelecidos por nutricionistas, zelando pelo 
registro diário do número de refeições servidas e aceitação do cardápio pelos alunos. Orientar as auxiliares quanto ao pré-preparo dos 
gêneros alimentícios. Responsabilizar-se pelo recebimento e armazenamento dos gêneros alimentícios, observando suas quantidades, 
qualidade e prazos de validade. Garantir a limpeza e higienização geral de cozinhas, despensas, utensílios e equipamentos em geral. 
Preencher formulários de controle de estoque de gêneros alimentícios em conjunto com a chefia imediata. Zelar pelo armazenamento e 
guarda adequados dos utensílios e equipamentos de trabalho. Manter a chefia imediata informada de qualquer acontecimento ou 
situação inadequada que impeça o desenvolvimento do trabalho. Executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis 
hierárquicos superiores, relacionados à sua área de atuação. Participar das atividades pedagógicas desenvolvidas pela Unidade 
Educativa, quando solicitado pela chefia imediata. 
Telefonista: Receber as chamadas externas, promovendo a sua transferência para as pessoas competentes; originar chamadas 
quando solicitadas por servidores Municipais; Não receber chamadas a cobrar; manter registro de todas as ligações solicitadas, fazendo 
constar do nome do solicitante, número chamado, pessoa chamada e horário da ligação; Não realizar chamadas para pessoas 
estranhas a Administração municipal, sem autorização de um servidor ocupante de cargo de chefia; Não realizar chamadas para outros 
Estados, solicitadas por terceiros ou quando constatada a existência de ser de interesse particular, sem a autorização direta do Prefeito 
Municipal; Controlar os gastos com ligações realizadas pelos órgãos da Administração Pública; Não permitir na sala da telefonista 
qualquer pessoa estranha ou do quadro da Administração; desempenhar todas as atividades inerentes ao cargo, bem como as demais 
que lhe sejam atribuídas por forças de lei ou Decreto do Prefeito Municipal, bem como as determinadas pelo Diretor Municipal de 
Serviços e Encargos Gerais; Praticar todos os atos necessários ao bom desempenho das suas atribuições; tender o telefone e transferir 
ligações, anotar e transmitir recados; Atender ao público, tirar dúvidas, responder perguntas, ou transferir as perguntas aos funcionários 
responsáveis; Controlar o funcionamento do PABX; Reportar problemas no sistema telefônico; Agendar e realizar comunicado (reuniões 
via telefone); Conhecer o funcionamento dos serviços telefônicos e controlar as linhas de fax; Executar outras tarefas correlatas; 
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CONTEÚDO DAS PROVAS 
 
Português para os cargos de Nível Fundamental Incompleto: Ortografia; acentuação gráfica; separação silábica; sinônimos e 
antônimos; plural e singular; aumentativo e diminutivo; pontuação; maiúsculas e minúsculas; adjetivo e verbo; compreensão e 
interpretação de textos;  
Português para os cargos de Nível Fundamental Completo: Compreensão e interpretação de textos; classes de palavras; ortografia 
e acentuação gráfica; separação e classificação silábica; emprego do sinal indicativo de crase; emprego dos sinais de pontuação; plural 
e singular; sinônimos e antônimos; aumentativo e diminutivo; pontuação; maiúsculas e minúsculas 
Português para os cargos de Nível Médio e Superior: compreensão e interpretação de textos; classe de palavras; ortografia e 
acentuação gráfica; classificação silábica; análise sintática da oração; concordância verbal e nominal; emprego do sinal indicativo de 
crase; emprego dos sinais de pontuação; uso do “por quê”; emprego dos pronomes de tratamento;  
Matemática para os cargos de Nível Fundamental Incompleto:Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e 
divisão; Resolução de problemas envolvendo números naturais; Noções de divisibilidade: divisor e múltiplo de um número natural, MDC 
e MMC; Números fracionários e decimais: representação, operações e simplificações; Sistema de Medidas; Medidas de comprimento e 
área. Expressões Numéricas; 
Matemática para os cargos de Nível Fundamental completo O conjunto dos números reais: operações com números reais (adição, 
subtração, multiplicação e divisão); Potenciação e Radiciação; Resolução de problemas envolvendo números reais; Noções de 
divisibilidade: divisor e múltiplo de um número natural, MDC e MMC; Expressões numéricas; Sistema de Medidas; Medidas de 
comprimento e área. Geometria plana. Números reais; Produtos Notáveis; Fatoração; Equações de 1º e 2º Graus; Sistemas de 
equações do primeiro grau; Resolução de problemas; Razão e Proporção; Regra de três simples e composta. 
Matemática para os cargos de Nível Médio: Conjuntos: operações e propriedades; O conjunto dos números reais: operações com 
números reais (adição, subtração, multiplicação e divisão); Intervalos reais; Potenciação e Radiciação, racionalização de 
denominadores; Resolução de problemas envolvendo números reais; Noções de divisibilidade: divisor e múltiplo de um número natural, 
MDC e MMC; Expressões numéricas; Sistema de Medidas; Geometria plana; Geometria Espacial; Produtos Notáveis; Fatoração de 
expressões algébricas; Equações de 1º e 2º Graus; Sistemas de equações do primeiro e segundo grau; Resolução de problemas; 
Razão e Proporção; Regra de três simples e composta. Sequências: Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); 
Matrizes e Determinantes: propriedades e operações; Sistemas lineares: Classificação, propriedades e métodos de resolução. Análise 
combinatória: Princípio Fundamental de Contagem, Arranjo, Permutação simples e com repetição, Combinação; Probabilidade; 
Polinômios; Matemática financeira: porcentagens, juros simples e compostos, desconto simples e composto, Cálculo de montante 
simples e composto; Geometria Analítica e espacial; Funções: definição, propriedades; Função Afim; Função Quadrática; Função e 
Equação Modular; Função e Equação Exponencial; Função e equação Logarítmica, propriedades dos logaritmos; Trigonometria no 
triângulo retângulo; Trigonometria em um triângulo qualquer; Trigonometria no ciclo; Funções Trigonométricas. 
Atualidades para todos os cargos: conhecimentos de assuntos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, 
sociedade, educação, tecnologia, relações internacionais, segurança pública, eventos naturais, saúde e esportes. 
Específica para o cargo de Arquiteto: Caligrafia Técnica - Letras e formatos; Cotagem - Tipos de Linhas: Linhas de cota, linhas de 
extensão e de chamada, linhas de centro; Projeções, Vistas e Perspectivas - Planos de projeção, projeção ortogonal, vista auxiliar, 
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perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira, perspectiva cônica. História da arquitetura e do urbanismo. Teoria e prática do projeto 
arquitetônico e urbanístico. Representação gráfica da arquitetura e do urbanismo: Cortes, Seções e Hachuras - Tipos de cortes. Tipos 
de Hachuras; Desenho Arquitetônico: Anteprojeto. Projeto; Planta de situação. Planta baixa. Especificações e Símbolos; Fachadas e 
detalhes. Projeto assistido por computador. Coordenação e compatibilização de projetos complementares ao projeto arquitetônico. 
Acessibilidade. Conservação de energia e sustentabilidade. Técnicas e materiais de construção. Sistemas estruturais. Planejamento, 
orçamento e controle de obras. Elaboração de especificações técnicas. Noções de paisagismo, conforto ambiental, conforto térmico e 
acústica arquitetônica. Noções de instalações elétricas e instalações hidrossanitárias. Iluminação natural e iluminação artificial. Águas 
pluviais. Topografia. Legislação. Segurança do Trabalho. RESOLUÇÕES DO CONFEA: 218/73, 229/75, 317/86, 336/89, 359/91, 
417/98, 425/98, 1002/02, 1004/03, 1007/03, 1008/04, 1040/12, 1048/13, 1016/06; Decisão Normativa do Confea nº 047/92 e 069/01. 
BRASIL. Lei Federal 6766/1979 – BRASIL. Lei Federal 9875/1995 – BRASIL. Lei Federal 10.098/2000 –BRASIL. Lei Federal 
10.257/2001 – NBR 9050/2004 – Acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.NBR 6492/94 – 
Representação gráfica de projetos de arquitetura. NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. NBR 5626 – Instalação predial de 
água fria. NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios. 
Específica para o cargo de Analista de sistemas: Conceitos de sistemas de computação. Organização de Computadores. Sistemas 
de numeração e representação de dados. Arquitetura de Computadores. Linguagens de Programação. Inteligência Artificial. Gestão 
Tecnológica. Administração aplicada em sistemas de informação. SISTEMAS OPERACIONAIS: conceitos básicos; sistemas de 
arquivos; gerenciamento de dispositivos. REDES DE COMPUTADORES: conceitos básicos; redes locais e de longa distância; 
Arquitetura OSI da ISO; TCP/IP; topologias; protocolos; segurança. Arquitetura distribuída: principais conceitos e componentes; Modelo 
cliente/servidor. Conceitos de Internet, Intranet, Extranet. ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS: análise e projeto estruturado de 
sistemas; modelagem funcional; modelagem dinâmica; modelagem de dados; Análise e projeto orientado a objetos. BANCO DE 
DADOS: conceitos básicos; administração de dados; sistemas de gerência de banco de dados (SGBD); arquitetura de banco de dados; 
Banco de dados relacionais. Modelagem de dados. Conceitos de Data Warehouse, estruturas e aplicações. ENGENHARIA DE 
SOFTWARE: princípios de engenharia de software; processos de software; engenharia de sistemas e da informação; gerenciamento de 
projetos de software. Gerenciamento de Projetos: conceitos básicos; planejamento, acompanhamento e controle. 
Específica para o cargo de Assistente Social: Estado e Políticas Sociais: questões teóricas e históricas; Seguridade Social e LOAS; 
trabalho coletivo em saúde e interdisciplinaridade; Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social; Instituições: 
saberes, estratégias e práticas; Família: mudanças societárias contemporâneas e Serviço Social; Planejamento em serviço social; 
Pesquisa Social, projeto social e sistematização da prática; Ética e trabalho profissional. O sistema de proteção social no Brasil: 
assistência, saúde e previdência. Contribuições Teórico-Práticas para o aperfeiçoamento da política previdenciária e de Assistência 
Social. Gestão da Política Nacional de Assistência Social na perspectiva do SUAS.Norma Operacional Básica do 
SUAS.Financiamento.Pensão especial às pessoas atingidas pela Hanseníase. Acessibilidade para pessoas com deficiência. 
Convenção sobre o Direito das pessoas com deficiência da ONU. CIF - Classificação Internacional Funcional. Atuação em programas 
de prevenção e tratamento do uso do álcool, tabaco e outras drogas: questões cultural, social e psicológica. Doenças sexualmente 
transmissíveis. AIDS. Política nacional do idoso. Estatuto da criança e do adolescente. Novas modalidades de família: diagnóstico, 
abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e acompanhamento. Alternativas para a resolução de conflitos: conciliação e 
mediação. Fundamentos Práticos do Serviço Social; Tipificação Nacional dos Serviços Sócio Assistenciais (Resolução 
109/CNAS).Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do serviço social e a dimensão política da profissão. Estado, questão 
social, políticas sociais públicas, cidadania e direitos sociais no Brasil. A defesa e a garantia dos direitos de cidadania no processo de 
inclusão/exclusão social no sistema capitalista. Código de Ética Profissional do Assistente Social, instituído pela Resolução CFESS nº 
273/93 e alterado pelas Resoluções CFESS nº 290 e 293/94. Instrumentalidade de Serviço Social (instrumentos e técnicas de 
intervenção, abordagem individual, coletiva, em redes e com famílias). O estudo de caso, técnicas de entrevista, elaboração de 
relatórios, laudos e pareceres. Trabalho em equipes interdisciplinares e multidisciplinares. Movimentos Sociais: Importância e 
significado do terceiro setor e o trabalho comunitário; o terceiro setor e a questão social; crítica ao padrão emergente de intervenção 
social. Gestão e Planejamento em Serviço Social. Modelos Gerenciais na organização do trabalho e políticas sociais. Elaboração, 
coordenação, execução e avaliação de programas e projetos na área de Serviço Social. Constituição Federal, de 05 de outubro de 
1988. Lei 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social e Lei 9.720/98 – Altera o artigo 30 da LOAS. Política Nacional de Assistência 
Social – Dezembro/2004 e demais dispositivos que a atualizam. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional 
Básica da Assistência Social: NOB-SUAS/2005. Construindo as bases para a implantação do Sistema Único de Assistência Social. 
Brasília, julho de 2005. Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. Decreto nº 1.948, de 03 
de julho de 1996, que regulamenta a Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, e dá outras 
providências. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Decretos 
1.744/95 e 4.360/02 – Regulamentam o Benefício de Prestação Continuada de que trata a LOAS. Lei 10.836/04 – Cria o Programa 
Bolsa Família e dá outras providências. Decreto 3.877 – institui o Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal. 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e demais dispositivos que a atualizam. 
Convenção sobre os Direitos da Criança. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária. Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual à Criança e Adolescentes. Decreto 5.296/04. 
Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha. SINASE – (Medidas socioeducativas em meio aberto). Política Nacional da Saúde – Lei nº 
8080/1990• Serviço Social e Saúde Mental. Lei Federal 8.142/90. Portaria MS 1.190/09. Política Nacional para a integração da pessoa 
portadora de deficiência. Convenção internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vigilância soco assistencial. Controle social 
no SUAS e SUS. Deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social. Os dez direitos sócio assistenciais aprovados na V 
Conferência Nacional de Assistência Social – 2005. Fundamentos históricos e teóricos-metodológicos do serviço social e a dimensão 
política da profissão Decreto 7.053 de 23/12/2009 – institui a Política Nacional para a População em situação de rua e seu comitê Inter 
setorial de acompanhamento e Monitoramento e dá outras providências. Resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social – 
109/2009 e 16/2010. Decreto 7.237 de 20/07/2010 – regulamenta a Lei Federal 12.101/09. Lei Federal 12.101/09 – Dispõe sobre as 
entidades beneficentes de assistência social. Código de Ética do Assistente Social. Lei Feral 8.662/93 que dispõe sobre a profissão do 
Assistente Social Lei Federal 10.216/01 – dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil 
– saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta 
dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS - sistema único de saúde. Ética e trabalho. 
Específica para o cargo de Contador: Contabilidade Geral: conceito, objeto, finalidade, campo de aplicação e seus usuários; 
Princípios de Contabilidade; Regimes Contábeis: Competência, Caixa; Escrituração: conceito, método de escrituração, lançamentos, 
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elementos essenciais e fórmulas de lançamentos; Patrimônio: conceito, bens, direitos, obrigações, aspectos qualitativo e quantitativo do 
patrimônio, posição patrimonial e financeira, variações do patrimônio líquido; Contas: conceito, débito, crédito e saldo, classificação, 
funções e teorias; Atos e fatos administrativos: fatos permutativos, modificativos e mistos; Plano de contas: conceito, objetivo e 
estrutura; Balancete de verificação; Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e outras demonstrações contábeis 
segundo as Leis 6.404/76, e suas atualizações; Operações comerciais; operações com mercadorias; apuração do resultado; Provisões 
e Reservas; Depreciação; Folha de Pagamento (Apropriações e Lançamentos). Contabilidade Pública: conceito, objeto, objetivo, campo 
de atuação e sistemas (orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação); Patrimônio Público: conceito, bens públicos, 
inventário e as suas variações patrimoniais: aspectos patrimoniais, entidades que compõem a administração direta e indireta e 
contabilização; Regimes Contábeis: conceito e tipos de regimes (caixa, competência e misto); Orçamento Público: definição, processo 
de planejamento-orçamento: Plano Plurianual (PPA);Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);Lei de Orçamento Anual(LOA); Princípios 
Orçamentários: Programação, universalidade, unidade, anualidade, equilíbrio, exclusividade, especificação, publicidade, clareza e do 
orçamento bruto; Ciclo Orçamentário: elaboração, estudo e aprovação, execução, avaliação; Créditos adicionais: conceito, 
classificação, autorização de abertura, vigência e indicação e especificação de recursos; Receita Pública: conceito, classificação, 
receita orçamentária, receita extra orçamentária, classificação econômica da receita, estágios da receita e sua escrituração, restituição 
e anulação de receitas e sua escrituração, dívida ativa e sua escrituração; Despesa Pública: conceito, classificação, despesa 
orçamentária e extra orçamentária, classificação econômica da despesa, estágios da despesa e sua escrituração; Restos a pagar: 
conceito e escrituração contábil; Dívida Pública: conceito, dívida flutuante e fundada ou consolidada; Regime de adiantamento: 
disposições básicas; Balanços: Orçamentário, Financeiro, Demonstração das variações patrimoniais, balanço Patrimonial e 
Demonstração do fluxo de Caixa; Plano de Contas: estrutura do plano de contas, regra de codificação numérica, elenco de contas 
(sistema financeiro, sistema patrimonial, sistema de compensação e sistema orçamentário); Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal - (SIAFI): conceito, objetivo, características e funcionalidade do sistema; Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) 16.1 a 16.10; Prestação de contas e Tomada de contas; Controle interno e externo 
na Administração Pública: conceitos; tipos de controle; abordagem do controle interno; a controladoria Geral da União (finalidade, 
funções, atividades), Tribunal de Contas da União (controle externo); Licitações: conceituação, modalidades, dispensa, inexigibilidade, 
tipos de licitação, edital, anexos do edital, procedimento e julgamento, regimes ou formas de execução; Responsabilidade na Gestão 
Fiscal (Lei Complementar 101/2000).  
Específica para o cargo de Enfermeiro Lei do Exercício Profissional - Lei N° 7.498/86; Decreto lei n° 94.406/87; Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem; Políticas de Saúde. Lei Orgânica da Saúde - Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Portaria n° 2048/GM do 
Ministério da Saúde de 05/11/2002, Portaria n° 1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria n° 1864/GM do Ministério da 
Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde-Portaria Federal 399/GM de 22/02/06, Estratégia Saúde 
da Família; Processo Saúde/Doença; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Programa Nacional de Imunização; Administração 
dos Serviços de Enfermagem; Programas do Ministério da Saúde; Tuberculose, Hanseníase, Saúde do Trabalhador, Saúde da Criança, 
Saúde da Mulher, Saúde do Adulto e Doenças Sexualmente Transmissíveis; Vigilância Epidemiológica: doenças de notificação 
compulsória; Métodos de Desinfecção e Esterilização; Técnicas Básicas de Enfermagem; Enfermagem em Pronto Socorro: Princípios 
para o Atendimento de Urgência e Emergência; Assistência de Enfermagem a pacientes portadores de doenças do aparelho 
respiratório, digestivo, cardiovascular, locomotor e esquelético, nervoso, ginecológico e obstétrico, urinário, dos distúrbios 
hidroeletrolíticos e metabólicos e psiquiátricos. Cuidados de Enfermagem em Atendimento Pré- Hospitalar em emergências cardio 
vasculares, respiratórias, metabólicas, ginecológicas e obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e no trauma. Administração dos serviços de 
enfermagem. Enfermagem em infectologia. Doenças crônicas degenerativas. Enfermagem médico cirúrgica.  Assistência de 
enfermagem á criança e ao adolescente. Assistência de enfermagem a mulher. Assistência de enfermagem ao recém nascido. 
Enfermagem em psiquiatria. Saúde do trabalhador, atuação do enfermeiro em saúde da família, saúde publica. SUS.Conhecimentos 
sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - Sistema Único de 
Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS 
Específica para o cargo de Engenheiro Civil: Materiais de Construção Civil - Tipos, Propriedades, Aplicações. Cálculo Estrutural. 
Análise Estrutural - Estática, Vínculos, Cargas, Reações, Solicitações, Flexões, Tensões, Cisalhamento, Deformações, Flambagem. 
Mecânica dos Solos - Propriedades Físicas e Mecânicas dos Solos. Barragens. Sistema de Drenagens. Mecânica dos Fluídos. Geologia 
/ Geotécnica - Rochas, Solos. Noções de Metereologia e Climatologia. Hidráulica - Hidrostática, Hidrodinâmica, Vazão, Dutos, 
Encanamentos, Bombas. Topografia - Nivelamento, Levantamento Topográfico, Planimetria, Altimetria, Cálculos Topométricos. Noções 
de Impacto Ambiental e Gestão Ambiental. Instalações Hidrossanitárias - Projeto, Execução, Abastecimento de Água, Esgoto, Combate 
a Incêndio. Fundações - Blocos, Sapatas, Tubulações, Estacas. Estabilidade. Edificações. Planejamento de Construções - 
Documentação, Projetos, Orçamento, Custos, Análise de Custos Benefício, Planejamento de Obra, Cronograma. Patologia das 
Construções - Patologia em Estruturas, Revestimentos, Telhados, Forros e Pisos. Programação de obras. Engenharia de custos, 
orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades. Planejamento e cronograma físico-
financeiro. Projeto e execução de obras civis. Topografia e terraplenagem; locação de obra; sondagens; instalações provisórias. 
Canteiro de obras; proteção e segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações. 
Escavações, Escoramentos. Estruturas metálicas, de madeira e de concreto; formas; armação; alvenaria estrutural; estruturas pré-
fabricadas. Controle tecnológico. Argamassas; Instalações prediais. Alvenarias e revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. 
Impermeabilização. Segurança e higiene do trabalho. Ensaios de recebimento da obra. Desenho técnico. Materiais de construção civil. 
Aglomerantes - gesso, cal, cimento Portland. Agregados. Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço. Mecânica dos solos. Origem 
e formação dos solos. Índices físicos. Caracterização e propriedades dos solos. Pressões nos solos. Prospecção geotécnica. 
Permeabilização dos solos; percolação nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; 
estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra; estruturas de arrimo; estabilidade de taludes; 
estabilidade das funções superficiais e estabilidade das fundações profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Teoria da 
elasticidade. Análise de tensões. Tensões principais. Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise 
estrutural. Esforços em uma seção; esforço normal, esforço cortante, torção e momento fletor. Relação entre esforços. Apoio e vínculos. 
Diagrama de esforços. Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas Gerber, quadros, arcos e treliças); deformações e 
deslocamentos em estruturas isostáticas; linhas de influência em estruturas isostáticas; esforços sob ação de carregamento, variação 
de temperatura e movimentos nos apoios. Estudos das estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos deslocamentos; 
processos de Cross e linhas de influência hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado. Características mecânicas e 
reológicas do concreto. Tipos de aço para concreto armado; fabricação do aço; características mecânicas do aço; estados limites; 
aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. Dimensionamento de seções retangulares sob flexão. Dimensionamento de 
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seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto armado submetida a torção. Dimensionamento de pilares. 
Detalhamento de armação em concreto armado. Estruturas de aço. Fiscalização. Acompanhamento da aplicação de recursos 
(medições, emissão de fatura etc.). Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais 
cerâmicos, vidro etc.) Controle de execução de obras e serviços. Documentação da obra: diários e documentos de legalização. 
Hidráulica aplicada e hidrologia. Noções de barragens e açudes. Sistemas de prevenção e combate a incêndios. Brigadas de incêndio. 
Planos de emergência e auxílio mútuo. Planejamento urbano; Uso do solo; Gestão urbana e instrumentos de gestão (planos diretores, 
análise de impactos ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e administrativos); Aspectos sociais e 
econômicos do planejamento urbano; Sustentabilidade urbana; Noções de avaliação de imóveis urbanos.  
Específica para o cargo de Medico veterinário: Conhecimento sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – 
saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços 
de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Doenças de notificação compulsória. Código de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e 
comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Anatomia, fisiologia e 
patologia dos animais (pequenos, médios e grandes); Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e controle; Doenças de notificação 
obrigatória; Conhecimentos básicos de epidemiologia, análise de risco, bioestatística; Desenvolvimento de programas sanitários; 
Métodos de amostragem e análise; Produtos de origem animal; Produtos de alimentação animal; Fiscalização de produtos de uso 
veterinário; Soros, vacinas e antígenos (biológicos); Antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos; Controle da produção de soros, 
vacinas e antígenos para salmonelose, microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa; Ensaios de segurança 
(inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis; Análises microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos 
para animais; Análise físico-química de produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise centesimal; Cromatografia 
líquida de alta eficiência para análise de corantes e vitaminas em leite; Absorção atômica; Noções básicas de biossegurança; Higiene 
de alimentos - zoonoses; Doenças transmitidas por alimentos; Identidade e qualidade de alimentos; Legislação federal - Defesa 
Sanitária Animal; Inspeção de produtos de origem animal; Produtos veterinários; Programas sanitários básicos. Anatomia patológica e 
patologia clínica veterinária: alterações cadavéricas, técnicas de necrópsia, colheita de amostras, diagnóstico macroscópico e 
laboratorial. Doenças dos animais domésticos e zoonoses de importância em saúde pública: etiologia, sintomatologia, epidemiologia, 
profilaxia e controle. Higiene veterinária e inspeção sanitária de produtos de origem animal: sistemas de criação e/ou produção animal, 
utilização da água, condições de transporte, abate sanitário, tecnologia, processamento, inspeção, fiscalização e comercialização de 
POA. Vigilância sanitária no comércio de alimentos: doenças transmitidas por alimentos, controle físico-químico e microbiológico de 
alimentos, fiscalização. 
Específica para o cargo de Fisioterapeuta: Avaliação respiratória e tratamento; Fisioterapia para o paciente em quadro agudo na 
unidade de terapia intensiva respiratória; Fisioterapia para a criança com disfunção respiratória; Fisioterapia no pré e pós-operatório de 
cirurgia cardíaca e abdominal alta; Classificação das técnicas de tratamento facilitadoras e inibidoras mais utilizadas; Estratégias para 
avaliação e planejamento do tratamento de problemas músculo-esqueléticos; Treinamento da marcha com dispositivos auxiliares; 
Introdução ao exercício terapêutico; Princípios para o tratamento de tecido mole, osso e problemas pós-cirúgicos; Fisioterapia nos 
problemas ortopédicos e traumatológicos; Princípios do exercício aeróbico; Ficar em pé precocemente; Vencendo a limitação dos 
movimentos, contraturas e deformidades; Avaliação funcional fisioterapêutica. Problemas de ombro ligados à hemiplegia; Fisioterapia 
no paciente com doença cardíaca e pulmonar; Fisioterapia no doente neurológico; Ética profissional. Fisioterapia: conceituação, 
recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação, objetivos, sociologia, processo e equipe técnica. Papel dos serviços de saúde. 
Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas deficientes. Processo de fisioterapia: semiologia; exame e diagnóstico, postura, 
diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica e correção). Processos incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, 
problemas de atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infectocontagiosas, crônico-degenerativas e as condições de 
vida); papel dos serviços de saúde. Trabalho multidisciplinar em saúde; papel profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia em 
Traumato-ortopedia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em 
Queimaduras. Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em Ginecologia e Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em 
Geriatria. Reabilitação profissional: conceito, objetivos, processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Prevenção: 
modelos alternativos de atenção à saúde. Fisioterapia em Geriatria. Amputados. Pacientes portadores de problemas psíquicos. 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - 
Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS - 
sistema único de saúde. Ética e trabalho. 
Específica para o cargo de Nutricionista: Fisiologia e Fisiopatologia aplicadas à Nutrição. Nutrição normal: balanço de nitrogênio, 
recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Nutrição nos ciclos vitais; nutrição materno-infantil; aleitamento 
natural; gestação e lactação; crescimento e desenvolvimento; alimentação da gestante e da nutriz; alimentação na infância e na 
adolescência; alimentação do idoso. Doenças nutricionais: desnutrição calórico-proteica, carências nutricionais. Dietoterapia: conceitos 
e objetivos; dietas hospitalares nas diferentes patologias, condições clínicas e metabólicas. Avaliação do estado nutricional: métodos e 
critérios de avaliação. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Noções de farmacologia: interações alimento-medicamento. 
Nutrição e Saúde Pública: noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-calórica; diagnóstico do estado 
nutricional das populações; vigilância nutricional. Educação alimentar e nutricional. Técnica dietética: composição e classificação dos 
alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; higiene na manipulação de alimentos; 
planejamento de cardápios: fatores relacionados. Administração de serviços de alimentação e lactários: área física e equipamentos; 
planejamento e organização; supervisão e controles; cardápios para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Microbiologia 
de alimentos: toxinfecções alimentares; controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. Ética 
Profissional. Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de 
saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população O pacto pela saúde. 
Políticas de Saúde. - Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. 
Políticas de saúde. SUS - sistema único de saúde. Ética e trabalho. 
Específica para o cargo de Bioquímico: Farmacotécnica, farmacologia - vias de administração de drogas, farmacocinética, 
farmacologia do sistema nervoso autônomo, farmacologia do sistema nervoso central, anestésicos locais, antitérmicos, analgésicos, 
antinflamatórios não esteroidais, anti-ulcerosos, farmacologia cardiovascular, antibióticos, antifúngicos, antivirais, quimioterápicos, 
antiparasitários, anticoagulantes e antianêmicos. Análise farmacêutica – avaliação da qualidade dos medicamentos, ensaio-limite, 
identificação de funções e grupos químicos, análise de grupos funcionais, preparação e aferição de soluções tituladas. Fundamentos e 
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aplicações dos processos volumétricos de neutralização, oxirredução e precipitação, análise de matérias-primas e de formas 
farmacêuticas. Farmácia hospitalar – estrutura organizacional, funções clínicas, garantia da qualidade, padronização de medicamentos 
para uso hospitalar e ambulatorial, formas de aquisição de medicamentos, central de abastecimento farmacêutico, indicadores de 
consumo, planejamento e controle de estoque de medicamentos e correlatos, medicamentos controlados, controle de infecção 
hospitalar, suporte nutricional parenteral. Teorias organizacionais e de gestão em farmácia hospitalar, assistência farmacêutica 
hospitalar, farmácia hospitalar no ministério da saúde. Terapêutica anti-retroviral, drogas anti-retrovirais usadas no tratamento de 
infecções pelo hiv em adultos, principais interações medicamentosas. Soluções tituladas, diluições, normalidade e molaridade. 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - 
Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS - 
sistema único de saúde. Ética e trabalho. 
Específica para os cargos de Biomédico: Preparo das lâminas para imuno-histoquímica;.Fixacão tecidual; Processamento 
laboratorial de material parafinado;Imuno-histoquímica:  princípios;  aplicação;  dilemas; padronização; Bloqueio de marcação 
inespecífica (background);  Anticorpos como reagentes  de imunomarcação específicos; Sistemas de recuperação antigênica para 
imuno-histoquímica;  Sistemas de detecção imuno-histoquímica; Imuno-histoquímica em tecidos duros; métodos de descalcificação;  
métodos de imunomarcação; Microbiologia: técnicas de  diagnóstico, identificação, controle e crescimento de microrganismos; Teste de 
sensibilidade a antibióticos; Parasitologia: ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem;  Métodos para diagnóstico 
de protozoários e helmintos intestinais, parasitos do sangue e tecidos; Imunologia: desenvolvimento das imunidades humoral e celular; 
Imunologia nas doenças hematológicas e nas doenças infecciosas;  Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de 
precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência, testes imunoenzimáticos, nefelometria e turbidimetria; Hematologia: 
fundamentos de hematopoiese e hemostasia;  Realização e interpretação do hemograma;  Diagnóstico laboratorial de anemias, 
leucemias e hemoglobinopatias; Bioquímica: exames relacionados da avaliação da função renal e hepática;  Lipidograma e diagnóstico 
de dislipidemias; Determinação de proteínas plasmáticas específicas; Bioquímica de fluidos biológicos; Enzimologia clínica; Marcadores 
bioquímicos no infarto cardíaco; Avaliação da função endócrina; Urinálise: testes químicos, físicos, procedimentos de análise e exame 
microscópico do sedimento; Genética, Biotecnologia e Biologia Molecular: estrutura e função dos cromossomos e genes; Técnicas de 
biologia molecular utilizadas no diagnóstico clínico, citogenética e vacinas de DNA recombinante; Noções básicas de biossegurança 
aplicadas ao laboratório clínico; Ética e legislação profissional. Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa 
do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação 
com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta 
dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS - sistema único de saúde. Ética e trabalho. 
Específica para o cargo de Odontólogo: Patologia e diagnóstico oral; Cirurgia Buco Maxilo Facial; Prótese Dentária; Procedimentos 
Clínico – Integradas; Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia; Radiologia oral e Anestesia; Odontologia social e preventiva; 
Odontologia legal; Odontopediatria e Ortodontia; Materiais Dentários; Dentística Operatória; Anestesia oral: técnicas, anestésicos, 
indicações e contra indicações, acidentes, medicação de urgência; Atenção à saúde bucal do idoso e da criança; Biossegurança, 
ergonomia e controle de infecção no consultório; Cariologia: etiologia, epidemiologia, progressão e controle da cárie dentária; Cimento 
ionômero de vidro de alta viscosidade: características e técnica de manipulação; Confecção de coroas provisórias em acrílico; 
Dentística: restaurações com ionômero de vidro e resina composta, restaurações complexas com amálgama;Diagnóstico, tratamento e 
controle dos principais problemas periodontais, técnicas de raspagem; Doença periodontal: etiologia, epidemiologia, diagnóstico e 
tratamento; Epidemiologia em saúde bucal; Estratégia de Saúde da Família; Farmacologia aplicada à odontologia; Flúor: uso racional, 
toxicologia; Fluorose dentária: diagnóstico e tratamento; Infecções bacterianas, virais e micóticas: diagnóstico e tratamento; 
Organização de modelos assistenciais em odontologia; Planejamento e organização de serviços assistenciais de odontologia; Políticas 
de saúde bucal no Brasil;Principais manifestações bucais de doenças sistêmicas: diagnóstico e tratamento; Princípios básicos de 
oclusão; Confecção e adaptação de prótese total e parcial removível; Princípios da radiologia odontológica: Indicações, técnicas e 
interpretação; Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte: exodontia simples e complexas; Processos agudos na cavidade 
bucal: diagnóstico e tratamento; Tratamento conservador do complexo dentina/polpa; Tratamento Restaurador Atraumático: conceito, 
abordagem, materiais restauradores adesivos com abordagem de mínima intervenção Traumatismos e imobilizações dentárias. 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - 
Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS - 
sistema único de saúde. Ética e trabalho. 
Específica para o cargo de Psicólogo: Desenvolvimento x aprendizagem. Cultura e personalidade: “status”, papel e o indivíduo. 
Processos de mudanças em psicoterapia. Diferenças individuais e de classes. Teoria cognitiva de Kelly; - topologia de Lewin; - a 
abordagem S = R. teorias e técnicas psicoterápicas. Teoria de personalidade: -psicanálise –Freud, Melaine Klein, Erickson; - Reich; - 
Jung; - Adler; - Sullivan; - Horney; - Fromm; - Rogers; - entrevista psicológica. Interação social. a psicologia social no Brasil. Fatores 
sociais na anormalidade. Aconselhamento psicológico. Abordagem psicológica da educação. Ética profissional. Identidade do Psicólogo 
Educacional. Concepções atuais, formação e intervenção. Abordagem psicopedagógica da aprendizagem e a intervenção do Psicólogo 
Educacional. Avaliação e intervenção psicopedagógicas na Escola. Dificuldades de aprendizagem: aspectos sociais, escolares, 
familiares e psicodinâmicos. Dificuldades de aprendizagem: avaliação, intervenção e encaminhamentos. Relações sociais na escola: 
intervenções psicológicas e educacionais. Indisciplina na escola: aspectos sociais e educacionais. Distúrbios de comportamento: 
aspectos sociais, familiares e psicodinâmicos. Psicologia Educacional e sua interface com a Educação Inclusiva. Noções básicas de 
psicanálise: Mecanismos de defesa, formação do aparelho psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, 
escolaridade, alimentação, sono, manipulações e hábitos e comportamento. Saúde Pública e Código de Ética do Psicólogo: Outros 
assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república 
federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível 
de saúde da população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à 
saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS - sistema único de saúde. Ética e trabalho. 
Específica para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho: Sistema de planejamento vinculado às normas regulamentares 
NR-2, NR-5, NR-9; análise de riscos; inspeções rotineiras e programadas, NR-13, NR-20, NR-24; conceitos e critérios de (C. A.) 
certificado de aprovação de equipamentos baseado em NR: NR-6; especificação de equipamentos de proteção individual por atividade; 
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treinamento e procedimentos normativos para a utilização correta; análise de acidentes, causas e conseqüências para diagnóstico; 
elaboração de laudos técnicos, avaliação de condições de trabalho; árvore de falhas, análise preliminar de riscos, estatística de 
acidentes, probabilidade e confiabilidade; técnicas de comunicação e programas de treinamento; análise de projetos de proteção 
coletiva, proteção de máquinas e equipamentos; catálogo de materiais de riscos; avaliação de desempenho profissional; programas de 
sistemas computadorizados para análise de sistema de falha. 
Específica para o cargo de Médico Pediatra Plantonista HM: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, 
diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença ulcero-péptica. Parasitoses intestinais. 
Diarreia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas 
complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. 
Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas). 
Conhecimento sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Assistência ao recém-nascido de baixo peso. Distúrbios metabólicos do recém 
nascido. Distúrbios respiratórios do recém-nascido. Icterícia neonatal. Infecções neonatais. Lesões ao nascimento: asfixia neonatal, 
hemorragia intracraniana, luxações e fraturas. Triagem neonatal: erros inatos do metabolismo. Aleitamento materno. Avaliação do 
crescimento e do desenvolvimento normais. Imunizações. Nutrição do lactente, da criança e do adolescente. Prevenção de trauma. 
Anemias. Asma brônquica. Constipação. Convulsão. Desidratação e terapia de reidratação oral. Diabetes melito. Diarreias. Distúrbios 
nutricionais. Doenças infectocontagiosas. Enurese noturna. Fibrose cística. Glomerulonefrite difusa aguda. Hepatites. Hiperatividade. 
Infecção urinária. Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Infecções do sistema nervoso central. Insuficiência cardíaca. 
Leucemia linfocítica aguda. Parasitoses. Problemas dermatológicos mais comuns. Problemas ortopédicos mais comuns. Raquitismo. 
Refluxo gastresofágico. Sepse. Sibilância do lactente (“lactente chiador”). SIDA / infecção pelo HIV. Síndrome da criança maltratada. 
Síndrome da morte súbita da criança. Síndrome nefrótica/nefrítica. Manejo inicial de: Aspiração de corpo estranho, intoxicações agudas, 
queimaduras e afogamento. Ressuscitação cardiorrespiratória: Suporte básico. Transplantes em pediatria: princípios básicos e doação 
de órgãos. 
Específica para o cargo de Médico Ginecologista Posto de Saúde:Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do 
hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. parasitoses 
intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e 
suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. 
Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos:Ginecologia. Amenorréias. Climatério. Consulta ginecológica. Doenças da 
mama. Doenças sexualmente transmissíveis e SIDA. Dor pélvica. Endocrinopatia ginecológica. Endometriose. Ginecologia infanto-
juvenil. Infecções genitais. Neoplasias genitais. Planejamento familiar. Reprodução humana. Sangramento genital. Sexologia. Tensão 
pré-menstrual. Uroginecologia. Violência sexual. Obstetrícia. Abortamento. Amamentação. Assistência ao parto. Assistência pré-natal. 
Diabete gestacional. Diagnóstico de gestação. Doença hipertensiva. Fórcipe e cesariana. Gemelaridade. Gestação de alto risco. 
Gestação ectópica. Incompatibilidade sangüínea materno-fetal. Indução do parto. Infecções. Intercorrências clínico-cirúrgicas na 
gestação. Medicina fetal. Neoplasia trofoblástica. Pós-maturidade. Prematuridade. Puerpério. Ruptura prematura de membranas. 
Sangramento do terceiro trimestre. Semiologia obstétrica. Uso de drogas durante a gestação e a amamentação. 
Específica para o cargo de Médico Ginecologista/Obstetra plantonista HM: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica 
do hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. 
parasitoses intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. 
Alcoolismo. AIDS e suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. 
Acidente vascular cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. 
Asma brônquica. Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de 
urina (eas). Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de 
saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação 
compulsória. Código de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de 
saúde. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos:Ginecologia. Amenorréias. Climatério. Consulta 
ginecológica. Doenças da mama. Doenças sexualmente transmissíveis e SIDA. Dor pélvica. Endocrinopatia ginecológica. 
Endometriose. Ginecologia infanto-juvenil. Infecções genitais. Neoplasias genitais. Planejamento familiar. Reprodução humana. 
Sangramento genital. Sexologia. Tensão pré-menstrual. Uroginecologia. Violência sexual. Obstetrícia. Abortamento. Amamentação. 
Assistência ao parto. Assistência pré-natal. Diabete gestacional. Diagnóstico de gestação. Doença hipertensiva. Fórcipe e cesariana. 
Gemelaridade. Gestação de alto risco. Gestação ectópica. Incompatibilidade sangüínea materno-fetal. Indução do parto. Infecções. 
Intercorrências clínico-cirúrgicas na gestação. Medicina fetal. Neoplasia trofoblástica. Pós-maturidade. Prematuridade. Puerpério. 
Ruptura prematura de membranas. Sangramento do terceiro trimestre. Semiologia obstétrica. Uso de drogas durante a gestação e a 
amamentação. Diagnóstico de malformações fetais. Aborto, gravidez ectópica, mola hidatiforme, corioncarcinoma. Diagnóstico, 
fisiopatologia e tratamento. Transmissões de infecções materno fetais. Doenças hipertensivas na gestação. Pré-eclampsia, eclampsia. 
diagnóstico, manejo e tratamento. Diabetes melitus da gestação. Cardiopatias, doenças renais, outras condições clínicas na gestação. 
HIV/AIDS na gestação. Prevenção da transmissão vertical. Mecanismos do trabalho de parto. Assistência ao parto, uso do 
partograma.Distócias, indicações de césareas, forcéps. Rutura prematura de membranas, condução. Indicações de analgesia e 
anestesia intra-parto. Indicações de histerectomias puerperais. Hemorragias de terceiro trimestre. Sofrimento fetal crônico e agudo. 
Prevenção da prematuridade. Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. Cardiotocografia. Ultrassonografia 
obstétrica. Doppler fetoplacentário e útero-placentário. Drogas na gravidez. Colagenoses e gestação.Trombofilia e gestação. Gestação 
de alto risco: condução do pré-natal. 
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Específica para os cargos de Médico Cirurgião Geral – Plantonista HM:Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do 
hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. parasitoses 
intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e 
suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. 
Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos:Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; respostas endócrinas e 
metabólicas aos traumas; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e 
complicações em cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e 
biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o 
exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia e obstetrícia. 
Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Tétano; mordeduras de animais. Cirurgia de urgência; lesões viscerais 
intra abdominais. Abdome agudo inflamatório, traumático penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido 
celular subcutâneo; tireóide e paratireóide; tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doenças 
venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e 
ânus. Fígado, pâncreas e baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra hepático. Peritonites e abscessos intra abdominais. 
Específica para os cargos de Médico Anestesista Plantonista HM: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do 
hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. parasitoses 
intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e 
suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. 
Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Monitorização do Sistema Nervoso Central; Monitorização da coagulação 
(Tromboelastograma); Parada cardíaca e reanimação; Autocóides derivados dos lipídios; Metabolismo (equilíbrio hidroeletrolitico e 
acidobásico); Reposição volêmica e transfusão; Anestesia para cirurgia abdominal; Anestesia em urologia; Anestesia em ortopedia 
(Técnicas, cuidados, indicações e contra indicações; Cirurgia de quadril: fraturas e artroplastia total; Cirurgia de joelho: artroscopia e 
prótese total de joelho; Cirurgia de coluna, ombro, mão e pé; Cirurgia de reimplantação de membros e dedos); Anestesia e sistema 
endócrino. 23. Anestesia em obstetrícia. Anestesia em urgências e no trauma; Anestesia para oftalmologia e otorrinolaringologia. 
Anestesia para cirurgia plástica e buço maxilo facial; Anestesia em geriatria; Anestesia para cirurgia torácica; Anestesia e sistema 
cardiovascular (anestesia no cardiopata para cirurgia não cardíaca; anestesia para cirurgia cardíaca; cardiopatias congênitas; 
revascularização do miocárdio; cirurgias valvulares; aneurismectomia);Traumatismo cardíaco; Transplante cardíaco; Circulação 
extracorpórea; Suporte mecânico à circulação: balão intra aórtico e ou Anestesia para implante de marca-passo e cardioversão; 
Anestesia para cateterismo cardíaco diagnóstico e terapêutico; Anestesia para cirurgia vascular periférica e de aorta: aneurismas e 
revascularização; Anestesia para procedimentos endovasculares. Anestesia em pediatria. Anestesia para neurocirurgia; Anestesia 
ambulatorial. Anestesia para procedimentos fora do centro cirúrgico. Complicações da anestesia. Choque. Terapia intensiva. -Suporte 
ventilatório. Dor; Anestesia para transplantes (Cuidados com doadores de órgãos. Preservação de órgãos; Noções gerais sobre 
imunologia dos transplantes; Transplante de rim; Transplante de fígado; Transplante de coração; Transplante de coração e pulmão; 
Transplante de pulmão; Transplante de outras vísceras; Particularidades do paciente pediátrico; Aspectos legais no transplante de 
órgãos). 
Específica para o cargo de Médico Ultrassonografista – Plantonista HM: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do 
hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença ulcero-péptica. Parasitoses 
intestinais. Diarreia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e 
suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. 
Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas). 
Conhecimento sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: A natureza do ultrassom. Princípios básicos. Técnicas e equipamentos. 
Indicações de ultrassonografia. Doppler. Obstetrícia e ginecologia - Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião. 
Anatomia ultrassonográfica fetal. Anatomia da idade gestacional. Anomalias fetais, propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento 
intrauterino retardado. Gestação de alto risco. Gestaçãomúltipla. Placenta e outros anexos do concepto. Anatomia e ultrassonografia da 
pélvis feminina. Doençaspélvicasinflamatórias. Contribuição do ultrassom nos dispositivos intrauterinos. Princípios no diagnostico 
diferencial das massas pélvicas pela ultrassonografia. Ultrassonografia nas doençasginecológicas malignas. Endometriose. Estudo 
ultrassonográfico da mama normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do 
ovário normal e patológico. Ultrassonografia e esterilidade. Estudo ultrassonográfico das patologias da primeira metade da gestação. 
Medicina interna. Estudo ultrassonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, tórax, escroto e pênis, extremidades, abdômen 
superior (fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitônio. Estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal vísceras ocas, coleções 
e abcessos peritoneais, rins e bexigas, próstata e vesículasseminais.  
Específica para o cargo de Médico do trabalho: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, diagnostico 
diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. parasitoses intestinais. Diarréia. 
Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas complicações. 
Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. Interpretação do 
exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. Tuberculose pulmonar – 
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extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas). Conhecimentos sobre saúde 
publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código de ética 
médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela saúde. 
Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Bioestatística. Epidemiologia. Sistemas imunitários e suas doenças. Moléstias 
infecciosas. Sistema nervoso e suas doenças. Sistema respiratório e suas doenças. Sistema cardiovascular e suas doenças. Sistema 
gênito-urinário e suas doenças. Sistema digestivo e suas doenças. Doenças hematológicas e hematopoiéticas. Ortopedia e 
traumatologia. Distúrbios nutricionais. Metabolismo e suas doenças. Sistema endócrino e suas doenças. Genética e noções de doenças 
hereditárias. Dermatologia. Psiquismo e suas doenças. SAÚDE DO TRABALHADOR: Noções de estatística em medicina do trabalho. 
Acidentes do trabalho: definições e prevenção. Noções de saneamento ambiental. Noções de legislação acidentária. Noções de 
legislação de saúde e segurança do trabalho. Previdência Social: funcionamento e legislação. Noções de fisiologia do trabalho (visão, 
audição, metabolismo e alimentação, sistemas respiratório, cardiovascular, osteoarticular). Noções de atividade e carga de trabalho. 
Noções de atividade física e riscos à saúde. Trabalho sob pressão temporal e riscos à saúde. Trabalho noturno e em turnos: riscos à 
saúde, noções de cronobiologia, novas tecnologias, automação e riscos à saúde. Agentes físicos e riscos à saúde. Agentes químicos e 
riscos à saúde. Noções de toxicologia. Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho (inclusive com relação ao álcool e às drogas). 
Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses, asmas profissionais, câncer de pele, surdez, hepatopatias, 
nefropatias, doenças do aparelho osteoarticular, doenças infecciosas, doenças cardiocirculatórias, hematopatias, entre outras). Riscos 
ligados a setores de atividade com especial atenção à condução de veículos. Noções de avaliação e controle dos riscos ligados ao 
ambiente de trabalho. Noções de acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas em medicina do trabalho. Noções de 
funcionamento de um serviço de medicina e segurança do trabalho em empresas. Noções de ergonomia e melhoria das condições de 
trabalho. Conhecimento sobre etiologia das DORTs e sobre fatores estressantes em ambiente de trabalho. 
Específica para o cargo de Médico Ortopedista: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, diagnostico 
diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. parasitoses intestinais. Diarréia. 
Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas complicações. 
Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. Interpretação do 
exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. Tuberculose pulmonar – 
extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas). Conhecimentos sobre saúde 
publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código de ética 
médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela saúde. 
Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Conceitos gerais de ortopedia e traumatologia. Diagnóstico e tratamento de lesões 
traumáticas e patologia da coluna vertebral. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do quadril. Diagnóstico e 
tratamento de lesões traumáticas e patologia do joelho. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do tornozelo e pé. 
Diagnóstico e tratamento de tumores ósseos e sarcoma de partes moles. Diagnóstico e tratamento de alongamento e reconstrução 
óssea. 
Específica para os cargos de Procurador do Município: Direto Constitucional: Princípios fundamentais, Direitos e garantias 
fundamentais, Organização do Estado, Organização dos Poderes, Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, Ordem 
Econômica e Financeira, Ordem Social. Direito Orçamentário: Finanças Públicas: Dos orçamentos; Lei 4320/64. Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Direito Administrativo: Princípios do Direito Administrativo, Poderes da Administração Pública, Atos 
Administrativos, Bens Públicos, Serviços Públicos, Licitação e Contratos Administrativos, Responsabilidade Civil do Estado, Intervenção 
do Estado na Propriedade. Lei de Improbidade Administrativa. Convênios Administrativos. Direito Tributário: Princípios do Direito 
Tributário, Competência Tributária, Tributos em espécie, Obrigação Tributária, Crédito Tributário, Administração Tributária, Lei 
6.830/1980. Direito Civil: Das Pessoas Naturais e Jurídicas,Do domicílio, Dos Bens, Dos Fatos Jurídicos, Da Prescrição e Decadência,  
Da Prova, Da Responsabilidade Civil Direito Processual Civil: Teoria Geral, Jurisdição e da Ação, Partes e Procuradores, Órgãos 
Judiciários e dos Auxiliares da Justiça, Atos Processuais, Formação, Suspensão e Extinção do Processo, Procedimento Ordinário, 
Recursos, Processo de Execução, Processo Cautelar. 
Específica para o cargo de Professor Nível II – Líng. Est. Mod. Inglês: Conhecimentos básicos: Lei das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº. 9394/96 e alterações); ECA Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90 e alterações); Capítulo III da 
Constituição Federal de 1988; Projeto Político Pedagógico; Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs). Plano de aula-objetivo; Avaliação; Gestão democrática escolar e articulação comunitária; Conhecimentos 
específicos: Translation; Reading and comprehension; Articles; Verb tenses: simple present, simple future, simple past, presente 
perfect, past perfect; Nounsand adjectives; Pronouns; Adverbs; Prepositions;  
Específica para o cargo de Professor Nível II – Educação Física:Conhecimentos básicos: Lei das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº. 9394/96 e alterações); ECA Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90 e alterações); Capítulo III da 
Constituição Federal de 1988; Projeto Político Pedagógico; Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs). Plano de aula-objetivo; Avaliação; Gestão democrática escolar e articulação comunitária; Conhecimentos 
específicos: A educação física no Brasil - sua história; A importância social da Educação física: na escola, no lazer, na formação do 
indivíduo e na transformação social; desenvolvimento psicomotor; A educação física no desenvolvimento infantil, no ensino 
fundamental; As relações entre a Educação física e as outras disciplinas; Lúdico, o jogo, criatividade e a cultura popular. O lazer 
enquanto elemento pedagógico; Avaliação em educação física; Organização e legislação do ensino da educação física; Conhecimento 
das regras dos esportes em geral e treinamentos esportivos. Educação Física: Histórico, Legislação, Características e Importância 
Social. Aspectos curriculares da Educação Física escolar: Diretrizes Curriculares Nacionais, Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
ensino da Educação Física, Habilidades a serem desenvolvidas na educação física. Abordagens pedagógicas da Educação Física na 
escola. Aprendizagem e desenvolvimento no processo de ensino da educação física. Elementos organizativos do ensino da Educação 
Física: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação escolar. O planejamento do trabalho pedagógico. Educação Física e Educação 
Especial. Princípios norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, ludicidade, reflexão crítica do esporte, valores 
éticos e estéticos. A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura. A Educação Física e a pluralidade 
cultural. Espaços, materiais e equipamentos nas aulas de Educação Física. O Jogo no processo de ensino Educação Física: 
Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras; Pequenos 
e Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular. Desportos: Regras, organização de competições e aprendizagem dos 
principais desportos aplicados na escola. Esportes: individuais e coletivos. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Ginásticas: de 
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manutenção da saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para 
os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. 
Específica para o cargo de Professor Nível II – Pedagogo Séries Iniciais; Professor Pedagogo (supervisor escolar), Professor 
Pedagogo (orientador escolar) Técnico em Suporte Pedagógico – Docência – Orientador Educacional; Técnico em Suporte 
Pedagógico – Docência – Supervisor Educacional: História, Filosofia e Sociologia da Educação. Sociedade, Estado e Educação 
Escolar; Plano de aula-objetivo; Lei 9.394 de 20/12/96 – LDB; Educação Especial; Avaliação; ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente); APM, APP ou Conselhos Escolares; Escola e educação; aprendizagem; tipos de aprendizagem; motivação; tendências 
pedagógicas; a importância dos objetivos; planejamento; currículo; recursos de ensino; o relacionamento na sala de aula; leitura; 
escrita; Projeto Político Pedagógico. Gestão democrática escolar e articulação comunitária; Temas transversais. Concepção de 
desenvolvimento e Aprendizagem. Legislação Educacional: FUNDEB; Habilidades, Competências e Atitudes referentes ao cargo.  
Professor Interprete de Libras: Educação de surdos: fundamentos históricos, legais e teórico-metodológicos; Concepções de surdez e 
políticas educacionais para surdos; Conhecimento do Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos; A Língua Brasileira de 
Sinais: aspectos culturais e identidade surda; Diferenças entre a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa; Aspectos Linguísticos 
de Língua Brasileira de Sinais – Libras: léxico, fonologia, morfologia e sintaxe; Contexto histórico do Profissional Tradutor e Intérprete 
de Língua de Sinais/Língua Portuguesa; A atuação do Tradutor e Intérprete Educacional; Código de ética na tradução e interpretação; 
Decreto Nº 5.626/05. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras; LDB Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9394/96. 
Específica para o cargo de Técnico em Enfermagem: Ética profissional; Higiene e Profilaxia; Segurança no Trabalho; Relações 
humanas no trabalho; Farmacologia; Epidemiologia e estatística aplicada à saúde do trabalhador; Doenças ocupacionais; Enfermagem 
no trabalho; Atendimento de emergência e primeiros socorros; Psicologia aplicada; Enfermagem neuropsiquiátrica; Enfermagem em 
Saúde pública; Enfermagem cirúrgica; Enfermagem médica; Nutrição e dietética; Microbiologia e parasitologia; Anatomia e fisiologia 
humanas. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Conhecimentos sobre saúde publica: 
constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, 
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. 
Indicadores de nível de saúde da população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e 
doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS - sistema único de saúde. Ética e trabalho. 
Específica para o cargo de Técnico em Higiene Bucal: Sistema imunológico, Anatomia e funcionamento do corpo humano e dentes 
Ergonomia aplicada à Odontologia Técnicas auxiliares de Odontologia - Doenças infecciosas de interesse odontológico - Prevenção e 
controle de infecção cruzada em Odontologia - Relações humanas Placa Bacteriana, cárie dental, dieta, flúor e selantes Doenças 
periodontais - Educação em saúde Epidemiologia da cárie e doença periodontal Ética Profissional Biossegurança - Higiene bucal - 
Instrumentais, Materiais e Equipamentos - Odontologia Social - Fundamentos de enfermagem - Conhecimentos sobre saúde publica: 
constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, 
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. 
Indicadores de nível de saúde da população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e 
doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS - sistema único de saúde. Ética e trabalho. 
Específica para o cargo de Técnico em Radiologia: Osteologia. Artrologia. Miologia. Membros superiores e inferiores: grupos 
musculares, inervação, vascularização, esqueleto e articulações. Tórax. Abdome. Sistema neurológico patologia de doenças. Processos 
inflamatórios. Neoplasias e oncologia. Traumas. Propedêutica do radiodiagnóstico. Rotinas de preparo da sala e materiais para exames 
radiográficos. Rotinas para a realização de exames radiográficos de membros superiores, inferiores, de tórax e abdome, da coluna 
vertebral, do crânio e face. Formação e caracterização da imagem radiográfica. Unidade radiográfica básica. Unidades radiográficas 
especiais. Epistemiologia da proteção radiológica. Fundamentos de dosimetria e radiobiologia. Portaria n.º 453/98 e legislação sanitária 
do ministério da saúde. Radiação não ionizante. Procedimentos radiográficos especiais: técnicas radiográficas em urografia excretora, 
uretrocistografia, trânsito intestinal, enema opaco, dacricistografia, sialografia, colangiografia. Radiografias de urgência e traumatizados. 
Exames pediátricos. Radiografias de urgência e traumatizados. Procedimentos de diagnóstico por imagens realizados em centros 
cirúrgicos/UTIs. Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais. Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais. 
Informática aplicada ao diagnóstico por imagem. Protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem. Outros assuntos 
relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Composição de filmes e écrans: relações entre ambos; funções dos écrans. 
Métodos de processamento químico de películas radiográficas por meios automáticos e manuais. Rotinas de limpeza e conservação 
dos sistemas de processamento químico de filmes. Critérios de avaliação da qualidade das imagens. Procedimentos técnicos em 
câmara escura e câmara clara. Administração de serviços de radiodiagnóstico. Legislação do exercício profissional: lei nº 7.394/85 e 
decreto nº 92.790/86. Recursos de informática e técnicas de arquivamentos utilizados no serviço de radiodiagnóstico. Rotinas de 
procedimentos em radiodiagnóstico. Controle de qualidade em radiodiagnóstico. Outros assuntos relacionados diretamente com a área 
de atuação do cargo. Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das 
políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. - Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. 
Políticas de saúde. SUS - sistema único de saúde. Ética e trabalho. 
Específica para o cargo de Técnico em Topografia: Conceitos: plano topográfico, aplicações da topografia, distinção entre 
Topografia e Geodésia, Datum. Formas da Terra: superfície topográfica, elipsóide, geóide. Unidades de Medida: angular, linear e 
superficial. Escalas – conversões. Orientações. Coordenadas topográficas. Medição Angular: métodos e erros. Medição Linear: 
métodos e erros. Levantamento Planimétrico: Irradiação, poligonação e interseção. Levantamento Altimétrico: nivelamento, geométrico 
e trigonométrico. Representação do Relevo: curvas de nível, perfil topográfico. Cálculo de Área. Cálculo de Volume. Sistema de 
Posicionamento GPS: principais métodos e erros. Instrumentos Topográficos: teodolito, nível, estação-total, distanciômetro, planímetro, 
receptores GPS. Fotografia Aérea: características, deformações, escala,estereoscopia. 
Específica para o cargo de Agente Administrativo: Conceitos básicos de operação com arquivos em ambientes Windows; 
Conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios); Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar diretórios; 
Conhecimentos básicos de editor de texto (ambiente Windows): criação de um novo documento, formatação e impressão; internet; 
Conhecimentos básicos de Excel, Word, Power Point, Bloco de Notas, Internet Explorer; Ambiente na Web, sites de busca, 
navegadores. Hardware: Conceitos básicos; Periféricos; Meios de armazenamento de dados; Processadores. Software: Conceitos 
básicos; Vírus e antivírus; Windows 7; Windows XP; Internet: Conceitos básicos e segurança; Cinco primeiros artigos da Constituição 
Federal de 1988;  
Específica para o cargo de Agente de Controle e Fiscalização: Conceitos básicos de operação com arquivos em ambientes 
Windows; Conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios); Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar 
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diretórios; Conhecimentos básicos de editor de texto (ambiente Windows): criação de um novo documento, formatação e impressão; 
internet; Conhecimentos básicos de Excel, Word, Power Point, Bloco de Notas, Internet Explorer; Ambiente na Web, sites de busca, 
navegadores. Hardware: Conceitos básicos; Periféricos; Meios de armazenamento de dados; Processadores. Software: Conceitos 
básicos; Vírus e antivírus; Windows 7; Windows XP; Internet: Conceitos básicos e segurança Cinco primeiros artigos da Constituição 
Federal de 1988; Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 10/2001), Código de Posturas Municipal (Lei Complementar nº 
9/01) e Código de Obras Municipal (Lei nº 130/87), Lei municipal 1030/04 (regime jurídico único do servidor público municipal de Ouro 
Preto do Oeste;) 
Específica para os cargos de Desenhista Cadista: Materiais e instrumentos empregados em desenho técnico.  Desenho geométrico, 
cálculo de área e volume. Escalas em desenho técnico: definições, escalas numéricas e gráficas, cálculos, aplicações em engenharias 
e arquitetura. Folhas empregadas em desenho técnico: layout, dimensões e dobramento; Legenda. Aplicação de linhas e textos em 
desenhos técnicos: definições e normas da ABNT. Esboços ou croquis. Cotagem em desenhos técnicos: definições e normas da ABNT. 
Vistas ortográficas e perspectivas. Cortes, seções e hachuras aplicados a desenhos técnicos. Desenho arquitetônico: terminologia, 
planta baixa, cortes, planta de situação, diagrama de cobertura, fachadas e detalhamentos. Leitura e interpretação de projetos 
arquitetônicos e de projetos complementares. Desenho assistido por computador: AutoCAD 2012 (versões em inglês e português) – 
instalação, configurações e conceitos básicos, comandos de criação de desenhos e visualização, sistemas de coordenadas cartesianas 
e polares, criação e edição de layers, comandos de modificação de desenhos, comandos e formatação de contagens, inserção e 
formatação de textos, utilização de bibliotecas e símbolos, utilização e associação de cores de linhas e espessuras de penas, 
formatação de escalas, plotagem e impressão. Orçamento de obras. Materiais e técnicas de construções. Noções sobre elaboração de 
anteprojeto e projeto de construção civil. 
Professor Nível I – Aux. Educ. Infantil e Professor Nível I – Aux. Educação Especial: História, Filosofia e Sociologia da Educação. 
Sociedade, Estado e Educação Escolar; Plano de aula-objetivo; Lei 9.394 de 20/12/96 – LDB; Educação Especial; Avaliação; ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente); Conselhos Escolares; planejamento; currículo; recursos de ensino; o relacionamento na sala de 
aula; leitura; escrita; Projeto Político Pedagógico; Temas transversais; Habilidades, Competências e Atitudes referentes ao cargo. 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE– RO 
EDITAL Nº 06/2014 

ANEXO IV 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
À Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste e ao Instituto ExatusLtda ME. 
 
Eu, _________________________________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº. _______________ SSP/ ___ e do CPF nº. ___________________________, devidamente inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, com o Número de Identificação Social, NIS _______________, venho através 
deste, requerer isenção da taxa de inscrição do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste, como 
hipossuficiente, sendo que me responsabilizo civil e criminalmente pelas informações prestadas, bem como pelos documentos 
comprobatórios entregues e me comprometo em manter-me informado quanto ao deferimento ou não da isenção da inscrição, estando 
ciente que caso tenha meu pedido de isenção indeferido terei que efetuar o pagamento dentro do prazo limite de vencimento do boleto. 
 

Ouro Preto do Oeste, Rondônia, ____ de _________ de 2014. 
 
 

____________________________ 
Assinatura do Interessado 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE– RO 
EDITAL N° 06/2014 

ANEXO V 
CRONOGRAMA DE DATAS PREVISTAS 

Evento Data 

Período para requerer isenção de taxa 06/11/2014 à 17/11/2014 

Inscrições 06/11/2014 à 04/12/2014 

Homologação das Isenções concedidas 24/11/2014 

Vencimento do Boleto 05/12/2014 

Homologação das Inscrições 10/12/2014 

Divulgação dos Locais de prova 15/12/2014 

Prova Escrita 21/12/2014 

Gabaritos 21/12/2014 após 22h 

Resultado Parcial 12/01/2015 

Convocação Provas Práticas 13/01/2015 

Provas Práticas 18/01/2015 

Resultado Provas Práticas 19/01/2015 

Resultado Final e Requerimento Homologação 23/01/2015 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE– RO 
EDITAL N° 06/2014 

ANEXO VI 
CRITÉRIOS DETALHADOS DAS PROVAS PRÁTICAS 

 
CRITÉRIOS DETALHADOS DAS PROVAS PRÁTICAS PARA O CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

Geral Específicos 

Aspectos formais 
Linguagem (grau de formalidade, adequação à situação comunicativa); Pontuação; Ortografia (acentuação 
gráfica, hífen, emprego de letras, divisão silábica); Concordância, Regência; Flexão verbal e nominal; 

Aspectos textuais  
Estruturação do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão); Adequação ao tema proposto; Estética, 
organização e endereçamento; 

Aspectos discursivos Coesão Textual 
 
 
CRITÉRIOS DETALHADOS DAS PROVAS PRÁTICAS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MOTORISTA 
PARA TRANSPORTE ESCOLAR E MOTORISTA PARA AMBULÂNCIA 
Durante teste de percurso de rua elencado no item 13.2 do edital, os candidatos serão avaliados nos seguintes quesitos, sendo que 
cada infração cometida, será descontado os pontos correspondente a tal infração: 

Infrações Pontos 

1. Avançar a via preferencial -12 

2. Avançar sobre o meio fio -12 

3. Conduzir o veículo com apenas uma das mãos sem justificativa -12 

4. Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória e/ ou avançar a via preferencial, sem ter antes 
parado o veículo. 

-12 

5. Desobedecer o limite mínimo permitido pela via -12 

6. Estacionar o veículo em desacordo com a legislação de trânsito -12 

7. Exceder a velocidade indicada na via -12 

8. Provocar acidente durante a realização do exame -12 

9. Usar a contramão de direção -12 

10. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave -8 

11. Desobedecer à sinalização da via, autoridade de trânsito, ou do avaliador -8 

12. Estacionar a uma distância superior a um metro do meio fio -8 

13. Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele -8 

14. Não observar a preferência do pedestre quando ele estiver atravessando a via transversal na qual o veículo vai 
entrar, ou ainda quando o pedestre não tenha concluído a travessia, inclusive na mudança de sinal 

-8 

15. Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção -8 

16. Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente -8 

17. Não usar devidamente o cinto de segurança -8 

18. Perder o controle da direção do veículo em movimento -8 

19. Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias -4 

20. Desengrenar o veículo nos declives -4 

21. Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso, ou repicar acelerador -4 

22. Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro -4 

23. Estacionar a uma distância superior a meio metro até um metro do meio fio -4 

24. Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre -4 

25. Fazer conversão incorretamente -4 

26. Fazer conversões com a embreagem acionada -4 

27. Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova -4 

28. Realizar frenagens ou acelerações bruscas. -4 

29. Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima -4 

30. Usar buzina sem necessidade ou em local proibido -4 

31. Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens ou nas reduções -4 

32. Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor -2 

33. Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento -2 

34. Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada -2 

35. Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores -2 

36. Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado -2 

37. Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro -2 

38. Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo -2 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE– RO 
EDITAL N° 06/2014 

ANEXO VII 
MATERIAIS E PROCEDIMENTOS PERMITIDOS PARA A PROVA PRÁTICA DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

 
Material e procedimentos permitidos para a prova prática de Advogado* 
Legislação pura (não comentada, não anotada e não comparada). 
Códigos (inclusive os organizados que não possuam índices temáticos estruturando roteiros de peças processuais, remissão 
doutrinária, jurisprudência, informativos dos tribunais ou quaisquer comentários, anotações ou comparações). 
Leis de Introdução dos Códigos. 
Instruções Normativas. 
Índice remissivo. 
Exposição de Motivos. 
Súmulas. 
Enunciados. 
Orientações Jurisprudenciais. 
Regimento Interno. 
Resoluções dos Tribunais. 
Simples utilização de marca texto, traço ou simples remissão a artigos ou a lei. 
Separação de códigos por clipes e/ou por cores, providenciada pelo próprio examinando, sem nenhum tipo de anotação manuscrita 
ou impressa nos recursos utilizados para fazer a separação. 
Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, desde que com 
impressão que contenha simples remissão a ramos do Direito ou a leis. 
*Observação: As remissões a artigo ou lei são permitidas apenas para referenciar assuntos isolados. Quando for verificado pelo fiscal 
advogado que o examinando se utilizou de tal expediente com o intuito de burlar as regras de consulta previstas neste edital, 
articulando a estrutura de uma peça jurídica, o material será recolhido, sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao examinando. 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE– RO 

EDITAL N° 06/2014 
ANEXO VII 

QUADRO PARA AS VAGAS DE MOTORISTA – SEMECE – 
Cargo 95- Motorista para Transporte Escolar – Lotação em Ouro Preto do Oeste 

 
Local de Trabalho - ROTA 

ROTA 01 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO 
ROTA 02 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – KM 22 DA BR 364 – DIVISA JARÚ 
ROTA 03 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – KM 25 BR 364 – SENTIDO JI-PARANÁ 
ROTA 04 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – FINAL DA LINHA 80 
ROTA 05 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – FINAL DA LINHA 210 - VIA LINHA 62 
ROTA 06 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – KM 04 LINHA 16/37 – SERRA 
ROTA 07 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO 
ROTA 08 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – KM 03 DE LINHA 08/81 
ROTA 09 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – KM 03 DE LINHA 08/22 
ROTA 10 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – KM 05 DA LINHA 12/22 
ROTA 11 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – KM 02 DE LINHA 166, VIA 101 
ROTA 12 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – KM 07 DA LINHA 203 
ROTA 13 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – ESCOLA HENRICH PESTALOZZI – URBANO 
ROTA 14 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – ESQ. LINHA 62 COM A LINHA 04/81 
ROTA 15 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – SÍTIO DO SR. BERNARDO – LINHA 08/81 
ROTA 16 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – SÍTIO DO SR. RU CORREA – LINHA 20/81 
ROTA 17 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – LINHA 04 ESQUINA COM A LINHA 22 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE– RO 
EDITAL N° 06/2014 

ANEXO IX 
QUADRO PARA AS VAGAS DE MOTORISTA – SEMECE 

Cargo 97- Motorista para Transporte Escolar – Lotação emRondominas 
 

Local de Trabalho - ROTA 
ROTA 01 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – ESQUINA LINHA 153 COM A LINHA 204 
ROTA 02 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – FAZENDA TRIÂNGULO – LINHA 204 
ROTA 03 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – FAZENDA SANTA CLARA – LINHA 205 
ROTA 04 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – SÍTIO DO SR. JOSIAS – LINHA 205 
ROTA 05 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – ASSENTAMENTO ZUMBI – LINHA 203 
ROTA 06 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – RIO SETE DE SETEMBRO – LINHA 203 
ROTA 07 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – ASSENTAMENTO ZUMBI – LINHA203 – PERÍODO NOTURNO 
ROTA 08 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – KM 07 – IGREJA ADVENTISTA – LINHA 203 
ROTA 09 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – KM 07 – IGREJA ADVENTISTA – LINHA 203/153/200 
ROTA 10 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – LINHA 210 ESQUINA LINHA 62 
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ROTA 11 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – LINHA 210 – SÍTIO DO SR. LORÃO 
ROTA 12 – INÍCIO E TÉRMINO DO TRABALHO – LINHA 101 – SÍTIO DO CELSO COELHO 

 
 


