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REFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO 
CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N.° 04/2014 

 
A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia/RO, através do Instituto Exatus Ltda - ME, tendo em vista o resultado do processo 
administrativo nº 132/SEMPAF/2014, com a supervisão da Comissão Especial nomeada pela Portaria nº, torna público que realizará seleção 
através de concurso público para provimento de vagas do quadro de servidores do Município de Primavera de Rondônia/RO. 
1- Disposições preliminares: o Concurso Público para provimento de Cargos Públicos será regido pela Constituição Federal e pelas 
seguintes Leis: Lei Ordinária nº. 699/GP/2013 (que dispõe sobre o estatuto e plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos 
do município de Primavera de Rondônia/RO, e dá outras providências), pela Instrução Normativa nº 013/2004/TCE-RO, por este Edital, e será 
executado pelo Instituto Exatus Ltda – ME, conforme contrato. 
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 constantes no Anexo I 
2.1 – Ao vencimento básico serão acrescidas as vantagens definidas em lei. Os salários que não alcançarem o valor do salário mínimo serão 
complementados até atingi-lo. 
2.2 – Exigências diferenciadas para posse: os candidatos aos cargos de Nível Superior e Técnicos deverão apresentar carteira de registro 
profissional, sempre que exigido em lei para o exercício do cargo. Os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão residir 
na área do Município de Primavera de Rondônia para o qual se inscreveu, pelo menos desde a publicação do presente edital, conforme Lei nº 
11.350/06. 
3 – Das atribuições dos Cargos: as atribuições dos cargos acima 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 
Primavera de Rondônia, com exceção dos candidatos aos cargos de Agente Comunitário de Saúde, que serão contratados sob o regime 
Celetista, conforme a Lei nº 11.350/06. 
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 Administração Municipal. 
6 – Local de trabalho: será definido pelo Município, conforme o quadro do Anexo I deste edital. 
6.1 – O Município de Primavera de Rondônia 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 12 de julho de 2014 até às 22h59m do dia 13 de agosto 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 
04/2014. 
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 Primavera de Rondônia, 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 14 à 21 de julho de 2014, mediante protocolo no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, 
localizada na Rua Jonas Antonio de Souza nº 1466, Centro, em Primavera de Rondônia, no horário de atendimento ao público, das 7h30 às 
13h e das 14h às 16h30 de segunda à sexta-feira. A homologação das isenções concedidas ou não, será publicada no site 
www.institutoexatus.com, no dia 04 de agosto 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 14 de agosto de 
2014. Para dar provimento ao pedido de isenção de taxa, o município de Primavera de Rondônia 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$ 60,00 (sessenta reais); 
Cargos de Nível Elementar 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- Cuidado especial dos candidatos no momento de gerar e pagar o boleto bancário: 
É necessário que o interessado em se inscrever para o presente certame, tenha cuidado especial, e seja prudente ao observar o boleto 
bancário gerado. Há um tipo de vírus que modifica o beneficiário do pagamento. Quando o computador utilizado está infectado por esse vírus, 
o dinheiro que os interessados pagam pela inscrição entra na conta bancária de um criminoso que criou esse vírus e não na conta bancária 
da Prefeitura Municipal. O Instituto Exatus só recebe informações sobre os pagamentos que entram na conta da Prefeitura. Não é possível 
homologar inscrições, cujo pagamento não pode ser confirmado via conta da Prefeitura. Por isso, ao gerar seu boleto bancário o candidato 
deve observá-lo com bastante atenção. Algumas vezes esses boletos falsos parecem perfeitos e algumas vezes são gerados com erros 
grosseiros, como erro no nome da Prefeitura e até mesmo no nome do banco. É prudente perguntar ao caixa do banco se o beneficiário do 
pagamento daquele boleto é mesmo a Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia. Além disso, também é importante não deixar seu 
pagamento para os últimos dias de prazo, para que haja tempo de confirmar os pagamentos via sistema antes de encerradas as inscrições. 
Em caso de dúvidas, os interessados devem solicitar auxilio e orientação ao caixa onde pretendem efetuar o pagamento ou entrar em contato 
com a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, com autoridades fiscalizadoras ou policiais mais próximas ou 
ainda, com o Instituto Exatus. 
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9 – Condições para realizar a Inscrição: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, de acordo com a legislação vigente; 
b) estar quites com as obrigações militares, se do sexo masculino; 
c) Preencher a ficha de inscrição no site, declarando o conhecimento integral do conteúdo deste Edital de Concurso; 
d) Emitir o boleto e efetuar o pagamento bancário impreterivelmente até o vencimento 14/08/2014; 
e) Emitir o comprovante de inscrição; 
f) O(a) candidato(a) que obtiver autorização para inscrever-se como isento não precisará gerar o boleto de cobrança. Porém, deverá 
obrigatoriamente preencher todos os dados no formulário de inscrição e "confirmar" e imprimir para efetivo registro. 
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 e meio pontos), 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 e meio pontos) 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 e 10 de atualidades; 
11.2 – Nível Médio e Médio Técnico: 40 questões, sendo 10 de português, 10 de matemática, 10 específicas para o cargo e 10 de 
atualidades; 
11.3 – Nível Médio para o cargo de Agente de Endemias e Inspetor de Pátio: 40 questões, sendo 15 de português, 15 de matemática e 10 de 
atualidades; 
11.4 – Nível Elementar: 40 questões, sendo 15 de português, 15 de matemática e 10 de atualidades; 
11.5 – Dos conteúdos das provas: os conteúdos das provas escritas estão no Anexo III deste edital. 
12– Das provas práticas: os candidatos aos cargos de Motorista de Veículo Pesado, Motorista de Veículo Leves, Operador de Escavadeira 
Hidráulica e Operador de Máquinas Pesadas, 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). 
12.1 - 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 (cinqüenta) pontos na média final. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 
(cinquenta) pontos na prova prática. 
12.2 - Critérios da prova prática de Operador de máquinas pesadas e Operador de escavadeira hidráulica: os candidatos farão uma atividade 
prática com a máquina correspondente ao seu cargo. O tempo gasto para realizar a atividade não poderá ultrapassar 10 minutos. 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 sua identificação para a realização 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. 
12.3 - Critérios da prova prática de Motorista de Veículo Leve e Motorista de Veículo Pesado: 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 – 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. Para os cargos de Motorista 
de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Operador de máquinas Retroescavadeira, Operador de Máquinas Pá Carregadeira, 
Operador de Máquinas Escavadeira Hidráulica, serão somadas a nota da prova escrita com a nota da prova prática e dividido por dois, que 
resultará na nota final e somente serão considerados aprovados os candidatos que tirarem no mínimo 50(cinquenta) pontos também na prova 
prática. 
14 – Datas de realização das provas escritas e das provas práticas. 
14.1 – As provas escritas estão PREVISTAS para serem realizadas no dia 31 de agosto 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 
de acompanhamento e fiscalização 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 até que os três terminem suas provas assinar os 
envelopes. 
14.2 – As provas práticas estão PREVISTAS para serem realizadas no dia 21 de setembro de 2014, em locais e horários que serão 
posteriormente definidos no edital de convocação da prova prática. Se necessário poderão ser criados horários e locais alternativos para a 
aplicação das provas. 
15 – Da divulgação dos locais de realização das provas. 
15.1 – Divulgação dos locais da prova escrita e Homologação das Inscrições: no dia 18 de agosto de 2014, será divulgado o Edital de 
Homologação das Inscrições, contendo os nomes de todos os inscritos, separados por cargo. No dia 24 de agosto 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 Primavera de Rondônia 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 16 de setembro de 2014, 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 Primavera de Rondônia e no endereço eletrônico www.institutoexatus.com. 
16 – Da correção das provas: a conferência e correção dos cartões de respostas da prova objetiva será realizada da seguinte forma: 
16.1 – em local público ou de acesso a este, resguardada a segurança dos participantes do processo de correção, através de meio 
eletrônico/óptico; 
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16.2 – na impossibilidade de local para a mencionada conferência, a comissão especial de acompanhamento do concurso acompanhará todo 
o processo, o qual deverá, dentro das possibilidades, ser efetuada em uma única oportunidade, devendo permanecer pelo menos um membro 
da comissão na sala/local, onde ocorrer o processo. 
16.3 – Contagem de pontos: os gabaritos das provas serão submetidos à leitura óptica, devendo o candidato preenchê-lo completamente 
pintando todo o campo da resposta que ele considerar correta com caneta esferográfica confeccionada em material transparente de cor 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: 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 01 de setembro de 2014, 
no mural da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia e no endereço eletrônico www.institutoexatus.com. 
17.1 – No momento em que o candidato entregar seu gabarito, este será vistado por um fiscal de sala e, posteriormente, quando forem 
lacrados, por um membro da comissão especial de acompanhamento do concurso. 
17.2 – terminada a prova, os gabaritos serão colocados em um envelope, o qual será assinado pelos três últimos candidatos presentes na 
sala de prova, bem como pelos fiscais ali presentes e por um membro da referida comissão. 
17.3 – os envelopes contendo os gabaritos dos candidatos serão abertos na sede do Instituto Exatus. A Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia e o Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio 
da Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno, serão comunicados pela empresa contratada a respeito do dia e do horário em que os envelopes 
com os gabaritos serão abertos. Essa comunicação será feita com 72 (setenta e duas) horas de antecedência. 
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 fabricada 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 cadernos, 
apostilas ou livros de qualquer espécie, telefones celulares ou outros equipamentos eletrônicos, bem como vestimentas que possam ocultar 
tais aparelhos, como: bonés, chapéus, óculos escuros, etc. 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 oficial e 
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, 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 15 de setembro de 2014, no mural da 
Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia e no endereço eletrônico www.institutoexatus.com. O Resultado Parcial da Prova Prática está 
previsto para ser divulgado no dia 22 de setembro de 2014, da mesma forma que o resultado da prova escrita. 
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 ou email, 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 Primavera de Rondônia, no setor de protocolo, sito à R. Jonas Antonio de Souza, 1466, Centro – Primavera de 
Rondônia/RO, através de protocolo de recebimento. 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. 
22.2 – 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. 
23 – Reserva de vagas para portadores de necessidades especiais: devido ao quantitativo de vagas ser inferior a 10 em todos os cargos, 
não haverá vagas reservadas para portadores de necessidades especiais. 
23.1 – Atendimento Especial: Os candidatos que se inscreverem no presente concurso, que necessitarem de atendimento especial para 
realização das provas, por ocasião de serem portadores de necessidades especiais 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. Para ter sua 
solicitação atendida é necessário que o candidato comprove que é portador da necessidade indicada na inscrição, enviando para isso laudo 
médico, para o fax (69) 3421-7923.  
25 – Resultado Final: O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 26 de setembro de 2014. Será publicado em jornal de grande 
circulação, no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, no mural da Prefeitura de Primavera de Rondônia e no endereço eletrônico 
www.institutoexatus.com. 
26 – Homologação: a empresa contratada encaminhará a Prefeitura do Município de Primavera de Rondônia requerimento para a 
homologação final no dia 26 de setembro de 2014. 
27 - Da validade do concurso: dois anos a partir da publicação 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 Primavera de Rondônia – RO e no site da Prefeitura, e 
divulgação pelo Diário Oficial do Estado de Rondônia, devendo o mesmo se apresentar em até 30 (trinta) dias contados da publicação do 
edital de convocação, podendo solicitar prorrogação do prazo de 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 
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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. 
28 - 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 às nomeações, em número que atenda ao interesse e as 
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e os cargos vagos existentes. 
28.1 – 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; 
28.2 – Documentos para contratação: o candidato aprovado e convocado deverá apresentar para a contratação os seguintes documentos: 
Carteira de trabalho e previdência Social; 02(duas) fotos 3x4 recentes (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; 
Comprovante de votação (ultima eleição); 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 e histórico escolar; 
Carteira de Registro do Conselho Regional Compatível ao Cargo, quando for o caso; Comprovante de Residência; Certidão de Antecedentes 
Criminais da(s) comarca(s) em que residiu nos últimos 5 (cinco) anos; Declaração de Bens e Valores; Certidão Negativa de Débitos do 
Tribunal de Contas da União, e do Estado; Certidão Negativa Débito tributário no Município de Primavera de Rondônia-RO; Comprovante de 
Matrícula escolar dos filhos menores de 14 anos; Declaração de Vínculo Empregatício; Atestado médico de Sanidade Física e mental; 
Carteira Nacional de Habilitação categoria compatível ao cargo; Conta Corrente individual (Banco do Brasil S/A); Certidão Negativa Federal. 
29 – O Edital deste concurso será publicado no mural da Prefeitura de Primavera de Rondônia, no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, 
em Jornal de grande circulação, bem como no endereço eletrônico www.institutoexatus.com 
30 – Todas as dúvidas e os casos omissos decorrentes do presente edital serão dirimidos pelo Instituto Exatus Ltda ME, sob o 
acompanhamento da Comissão Especial nomeada para o presente concurso. 
31 – 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. 
32 – Maiores informações e dúvidas que surgirem serão dirimidas na sede do Instituto Exatus, a 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. 
 
Primavera de Rondônia, Rondônia, 11 de julho de 2014. 
 
INSTITUTO EXATUS LTDA ME 
 
 

EDITAL Nº. 04/2014 
ANEXO I 

RELAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS 
 

CARGO CH ESCOLARIDADE Vencimento (R$) 
Vagas 

Imediatas 

Vagas 
Cadastro 
Reserva 

Total 

1. Médico Clínico Geral 40 
Superior em Medicina e Reg. 
Profissional 

5.000,00 02 - 02 

2. Farmacêutico/ Bioquímico 40 
Superior em Farmácia e Bioquímica e 
Reg. Profissional 

1.458,00 01 
- 

01 

3. Professor Pedagogo – Séries 
Iniciais 

40 
Licenciatura em Pedagogia com 
habilitação em Séries Iniciais 

1.451,00 02 
- 

02 

4. Psicólogo Clínico 40 
Superior em Psicologia e Reg. 
Profissional 

1.458,00 01 
- 

01 

5. Assistente Social 30 
Superior em Serviço Social e Reg. 
Profissional 

1.458,00 - 
01 01 

6. Assistente Jurídico 40 
Superior em Direito e Reg. 
Profissional 

3.000,00 - 
01 01 

7. Auditor 40 
Superior em Direito, Administração ou 
Ciências Contábeis e Reg. 
Profissional 

1.458,00 - 
01 01 

8. Contador 40 
Superior em Ciências Contábeis e 
Reg. Profissional 

3.000,00 - 
01 01 

9. Enfermeiro 40 
Superior em Enfermagem e Reg. 
Profissional 

1.458,00 - 
01 01 

10. Engenheiro Civil 20 
Superior em Engenharia Civil e Reg. 
Profissional 

1.500,00 - 
01 01 

11. Odontólogo 40 
Superior em Odontologia e Reg. 
Profissional 

1.458,00 - 
01 01 
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12. Professor Pedagogo 
(supervisor escolar) 

40 
Licenciatura em Pedagogia com 
habilitação em Suprvisão Escolar 

1.451,00 - 
01 01 

13. Professor Pedagogo 
(orientador escolar) 

40 
Licenciatura em Pedagogia com 
habilitação em Orientação Escolar 

1.451,00 - 
01 01 

14. Psicólogo Clínico 20 
Superior em Psicologia e Reg. 
Profissional 

1.200,00 - 
01 01 

15. Nutricionista 20 
Superior em Nutrição e Reg. 
Profissional 

1.200,00 - 
01 01 

16. Engenheiro Agrônomo 20 
Superior em Agronomia e Reg. 
Profissional 

1.500,00 - 
01 01 

17. Controlador Interno 40 
Superior em Administração de 
Empresas, Ciências Contábeis, Direito 
ou Economia e Reg. Profissional 

3.000,00 - 
01 01 

18. Médico veterinário 20 
Superior em Medicina Veterinária e 
Reg. Profissional 

1.500,00 - 
01 01 

19. Professor Educação Física 40 Licenciatura em Educação Física 1.458,00 - 01 01 

20. Professor Pedagogo Séries 
Iniciais 

25 
Licenciatura em Pedagogia com 
habilitação em Séries Iniciais 

1.458,00 - 
01 01 

21. Psicopedagogo 20 
Licenciatura em Pedagogia com 
habilitação em Psicopedagogia 

1.200,00 - 
01 01 

22. Analista de Sistemas 40 
Superior em Sistemas de Informação 
ou áreas afins e Reg. Profissional 

1.458,00 - 
01 01 

23. Tecnólogo em saneamento 
Ambiental 

20 
Tecnólogo em saneamento ambiental 
e Reg. Profissional 

1.500,00 - 
01 01 

24. Fisioterapeuta 20 
Superior em Fisioterapia e Reg. 
Profissional 

1.500,00 - 
01 01 

25. Fonoaudióloga 20 
Superior em Fonoaudiologia e Reg. 
Profissional 

1.500,00 - 
01 01 

26. Agente Administrativo 40 Nível Médio 678,00 01 - 01 

27. Agente de Endemias 40 Nível Médio 678,00 01 - 01 

28. Auxiliar de Sala 40 
Nível Médio c/ Magistério ou cursando 
Pedagogia 

678,00 01 
- 

01 

29. Técnico Tributário 40 Nível Médio 678,00 - 01 01 

30. Operador de Computador 40 Nível Médio 678,00 - 01 01 

31. Técnico em Enfermagem 40 
Nível Médio, curso técnico de 
enfermagem e Reg. Profissional 

678,00 - 
01 

01 

32. Técnico em Contabilidade 40 
Nível Médio, curso técnico de 
contabilidade e Reg. Profissional 

678,00 - 
01 

01 

33. Técnico/auxiliar em 
Laboratório 

40 
Nível Médio, curso técnico de 
laboratório e Reg. Profissional 

678,00 - 
01 

01 

34. Técnico Sanitário 40 Nível Médio 678,00 - 01 01 

35. Técnico Agrícola 40 
Nível Médio, curso técnico em agrícola 
e Reg. Profissional 

678,00 - 
01 

01 

36. Fiscal Tributário 40 Nível Médio 678,00 - 01 01 

37. Telefonista 40 Nível Médio 678,00 - 01 01 

38. Inspetor de Pátio 40 Nível Médio 678,00 - 01 01 

39. Fiscal Ambiental 40 Nível Médio 678,00 - 01 01 

40. Fiscal de Vigilância Sanitária 40 Nível Médio 678,00 - 01 01 
41. Técnico em enfermagem 
Socorrista 

40 
Nível Médio, curso técnico de 
enfermagem e Reg. Profissional 

678,00 - 
01 

01 

42. Auxiliar de Farmácia 40 Nível Médio 678,00 - 01 01 

43. Motorista de Veículo Pesado 
40 Nível Elementar e CNH na categoria D 

ou superior 
678,00 02 

- 02 

44. Operador de Escavadeira 
Hidráulica 

40 Nível Elementar e CNH na categoria C 
ou superior 

1.000,00 01 
- 01 

45. Auxiliar de Serviços Gerais 40 Nível Elementar 622,00 - 01 01 

46. Agente Comunitário de Saúde  40 Nível Elementar 622,00 - 01 01 

47. Cozinheira/Merendeira 40 Nível Elementar 622,00 - 01 01 

48. Gari 40 Nível Elementar 622,00 - 01 01 

49. Lavadeira 40 Nível Elementar 622,00 - 01 01 

50. Vigia 40 Nível Elementar 622,00 - 01 01 

51. Zeladora 40 Nível Elementar 622,00 - 01 01 

52. Auxiliar de Enfermagem 
40 Nível Elementar e Registro 

Profissional 
622,00 

- 
01 01 

53. Motorista de Veículo Leve 40 Nível Elementar e CNH Categoria AC 678,00 - 01 01 
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54. Operador de Máquinas 
Pesadas 

40 
Nível Elementar e CNH categoria C 678,00 - 

01 01 

55. Auxiliar de Transporte Escolar 40 Nível Elementar 622,00 - 01 01 

56. Coveiro 40 Nível Elementar 622,00 - 01 01 

57. Eletricista Predial 40 Nível Elementar 622,00 - 01 01 

58. Eletricista de Autos 40 Nível Elementar 678,00 - 01 01 

59. Pedreiro 40 Nível Elementar 622,00 - 01 01 

60. Mecânico 40 Nível Elementar 678,00 - 01 01 

 
EDITAL Nº. 04/2014 

ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 

 
Médico Clínico Geral: Realizar consultas médicas, compreendendo: análise, exame físico, solicitar exames complementares e exarar 
receitas; Colaborar na investigação epidemiológica; Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; 
Desempenhar atividades nos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital, Centros de Saúde, Posto de Saúde,(...); prestar assistência 
médico-cirúrgica e preventiva, diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano, em ambulatórios, escolas, hospitais ou órgãos afins, 
inclusive PSF(Programa Saúde da Família). Fazer inspeção de saúde em servidores municipais, bem como candidatos a ingresso no serviço 
público municipal; dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento 
para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar 
tratamento especializado; praticar intervenções cirúrgicas; ministrar aulas e participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina 
preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento; 
preencher boletins de socorro urgente, mesmo os provisórios, com diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de 
primeiro socorros; preencher as fichas dos doentes atendidos a domicílio; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros 
estabelecimentos públicos municipais; examinar funcionários para fins de licenças; readaptação; aposentadoria e reversão; examinar 
candidatos a auxílios; fazer inspeção médica para fins de ingresso; fazer visitas domiciliares para fins de concessão de licenças a 
funcionários; emitir laudos; fazer diagnósticos e recomendar a terapêutica, prescrever regimes dietéticos; prescrever exames laboratoriais; 
incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo;  executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
Farmacêutico/Bioquímico: Planejar, coordenar, supervisionar, executar e analisar planos, programas e projetos na área de saúde nos 
diferentes setores da área de Bioquímica e/ou farmácia da Secretaria; Atuar no laboratório, analisando e exarando diagnósticos de análise 
clínica; Realizar atividades dentro da área de sua formação específica; Atuar na coleta e exame de sangue no hemocentro; Assessorar 
autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; Fiscalizar, acompanhar e assinar como responsável técnico pela farmácia da 
unidade de saúde do Município; Atuar na coleta e exame de sangue no hemocentro; Manipular drogas de várias espécies;  Aviar receitas de 
acordo com as prescrições médicas; Manter registro do estoque de drogas;  Fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais 
necessários à execução dos serviços; Examinar, conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos; Ter sob custódia drogas tóxicas e 
narcóticos; Realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento de receituário médico; Efetuar análises clínicas ou 
outras dentro de sua competência; Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 
Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. Atuação tanto na Farmácia quanto no Laboratório da 
municipalidade, a critério da Administração Pública. 
Professor Pedagogo Séries Iniciais: Planejar, executar, coordenar e analisar planos de aulas e projetos na área de Pedagogia na escola; 
Atuar no Departamento de Pedagogia, Analisando e exarando diagnósticos da área de sua competência; Atuar como: Orientador de 
Disciplina, Orientador de Ensino, Orientador Profissional, Orientador Educacional; Realizar atividades dentro da escola da área de sua 
formação especifica; Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; Executar outras tarefas correlatas. 
Psicólogo Clínico: Planejar, lecionar, executar e analisar planos de aulas e projetos na área de Psicologia na escola. Atuar no Departamento 
de Psicologia clinica, Analisando e exarando diagnósticos da área de sua competência. Realizar atividades dentro da escola, na área de sua 
formação específica. Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência. Executar outras tarefas correlatas. Planejar 
e executar atividades utilizando técnicas psicológicas, aplicadas ao trabalho e as áreas escolares e clínica psicológica; Realizar 
psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e avaliação das condições pessoais do servidor; Proceder à análise de funções sob o 
ponto de vista psicológico;  Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano para possibilitar a orientação à 
seleção e ao treinamento atitudinal no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos; Fazer psicoterapia breve; ludo terapia individual e 
grupa, com acompanhamento clínico; fazer exames de seleção em crianças, para fins de ingresso em instituições assistências, bem como 
para contemplação com bolsas de estudos; Prestar atendimento breve a paciente em crise e a seus familiares, bem como a alcoolistas e 
toxicônomos; Atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial, ou portadoras de desajustes familiares ou 
escolares; Realizar pesquisas psicopedagógicos; realizar perícias e elaborar pareceres; Executar tarefas afins, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 
Agente Administrativo: Executar os serviços gerais de escritório, tais como a separação e classificação de documentos e correspondências, 
transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, participação da organização de arquivos e fichários, e digitação de ofícios, 
minutas e outros textos, seguindo processos e rotinas estabelecidas e valendo-se de sua experiência, para atender as necessidades 
administrativas. Coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e fichários e efetuando cálculos com o auxílio de 
máquinas de calcular, para obter as informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa. Efetuar lançamento em livros fiscais, 
registrando os comprovantes de transcrições comerciais, para permitir o controle da documentação e classificando os documentos por 
matéria em ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos mesmos. Participar do controle de requisições e recebimento do 
material de escritório, providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento. Atender a chamadas telefônicas 
anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter ou fornecer informações. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe 
sejam designadas. Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado. Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros 
eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior. Operar equipamentos e sistemas 
de informática e outros, manusear processos necessário ao exercício das demais atividades conforme a necessidade da administração. Dirigir 
veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 
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Agente de Endemias: Combater às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças 
e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado. 
Combater às Endemias como febre amarela, malária, dengue entre outras; Outras atribuições conforme lei 11.350 de 05 de outubro de 2006 
e suas alterações. Estão subordinados a Secretaria de Saúde. Executar outras tarefas correlatas 
Auxiliar de Sala: Participar das atividades desenvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela; Manter-se integrado(a) com o ( a) 
professora e as crianças; Participar das reuniões pedagógicas e de grupos de estudos, na Unidade Educativa; Seguir a orientação da 
supervisão da Unidade Educativa; Orientar para que a criança adquira hábitos de higiene; Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos 
(jogos, materiais de sucata, e outros); Atender as crianças respeitando a fase em que estão vivendo; Interessar-se e entender a proposta da 
Educação Infantil, da Rede Municipal de Primavera de Rondônia. Atender as solicitações das crianças, quando possível; Auxiliar na 
adaptação das novas crianças; Promover ambiente e de respeito mútuo e cooperação, entre as crianças e demais profissionais da Unidade 
Educativa, proporcionando o cuidado e educação. Comunicar ao professor titular e/ou ao supervisor, anormalidades no processo de trabalho 
E que requeiram atenção especial; Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; Participar ativamente, no processo de 
adaptação das crianças e atendendo as suas necessidades; Participar do processo de integração da unidade educativa, família e 
comunidade; Desenvolver hábitos de higiene, junto à criança; Atender as necessidades de Medicina, Higiene e Segurança do trabalho; 
Conhecer o processo de desenvolvimento da criança, mantendo-se atualizado, através de leituras, encontros pedagógicos, formação 
continuada em serviço, seminários e outros eventos; Realizar outras atividades correlatas com a função.  
Motorista de Veículo Pesado: Dirigir veículos pesado ou leves, para o transporte de pessoas e materiais; 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; Executar outras 
tarefas correlatas. 
Operador de Escavadeira Hidráulica: Operar máquinas nos serviços de infra-estrutura rodoviária e urbana - abertura, Auxiliar na 
manutenção e recuperação de rodovias municipais e de logradouros públicos urbanos; utilização e operação de máquinas em serviços de 
infra-estrutura e de mecanização agrícola, conforme determinado pelas políticas municipais de desenvolvimento da agropecuária e 
piscicultura; realização de serviços na execução de obras públicas diversas em obras particulares, promover a manutenção e recuperação 
preventiva das máquinas e de seus componentes, inclusive sua limpeza; auxiliar os mecânicos nos serviços de recuperação e manutenção, 
na Garagem de Máquinas; executar outros serviços na respectiva repartição, sempre que a máquina estiver fora de ação, por motivo de 
recuperação, por motivo climático, ou quando não houver a necessidade de sua utilização; auxiliar outros operadores, motoristas e outros 
agentes da repartição nos serviços correlatos, inclusive de carga e descarga ou de trabalhos braçais, conforme a necessidade ou o caso. 
Executar outras tarefas correlatas. 
Assistente Social: Planejar, coordenar, supervisionar, executar e analisar planos, programas e projetos na área do serviço social nos 
diferentes setores da Administração publica, visando contribuir para a solução de problemas sociais; Orientar indivíduos, grupos e população 
para análise e soluções de problemas sociais, utilizando instrumento técnico adequado às diversas abordagens; Assessorar autoridades de 
nível superior em assuntos de sua competência; Planejar e executar programas ou atividades no campo do serviço social; selecionar 
candidatos a amparo pelos serviços de assistência; Realizar e/ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social; preparar 
programas de trabalho referentes ao serviço social; Realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e executar trabalhos nos casos de 
reabilitação profissional; encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo 
aos familiares; Planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados 
para estudo, prestando orientação com vistas à solução adequada do problema; estudar os antecedentes da família; Selecionar candidatos a 
amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada, etc.; Fazer levantamentos sócio - econômicos com vistas a 
planejamento habitacional, nas comunidades; pesquisar problemas relacionados com o trabalho; supervisionar e manter registros dos casos 
investigados; Prestar serviços em creches; prestar assessoramento; participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar, 
junto ao médico, a situação social do doente e de sua família;  responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades 
próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
Assistente Jurídico: Atender, no âmbito administrativo e em colaboração com o Procurador e assessoria jurídica, aos processos e consultas 
que lhe forem submetidos pelo Prefeito e titulares de órgãos da Administração; emitir pareceres e interpretações de textos legais; 
Confeccionar minutas contratuais e similares; manter a legislação local atualizada; representar o Município em juízo ou fora dele, quando 
investido do competente mandato. Atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, submetidas a exame pelo Prefeito 
e titulares de órgãos da Administração, emitindo parecer, quando for o caso; revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; 
Observar as normas federais e estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo expedidas, e 
providenciar na adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de responsabilidade, editais de licitação, contratos 
de concessão, locação, comodato, loteamento, prestação de serviços, fornecimento, convênios e outros atos que se fizerem necessários à 
sua legalização; Estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, 
transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar os respectivos anteprojetos de leis e decretos; proceder ao exame dos 
documentos necessários à formalização dos títulos supramencionados; proceder a pesquisas pendentes a instruir processos administrativos, 
que versem sobre assuntos jurídicos; Participar de reuniões coletivas do órgão a que estiver vinculado, sempre que convocado; Presidir, 
sempre que possível, os inquéritos administrativos; exercer outras atividades compatíveis com a função, de conformidade com a disposição 
legal ou regulamentar, ou para as quais sejam expressamente designados; Relatar parecer coletivo, em questões jurídicas de magna 
importância, quando para tal tiver sido sorteado; Representar a Municipalidade, como advogado, quando investido do necessário mandato; 
efetivar a cobrança amigável ou judicial da Divida Ativa; Executar outras tarefas correlatas. 
Auditor: Supervisionar e analisar processos, projetos de leis, convênios, prestação de contas, orçamentos; Orientar o setor de administração 
em geral quanto as normas, critérios adequados às diversas abordagens administrativas; Assessorar autoridades de nível superior em 
assuntos de sua competência; Executar outras tarefas correlatas. 
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. 
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Enfermeiro: Elaborar e executar investigação epidemiológica; Atuar na execução de serviços de enfermagem; Comandar a Unidade 
Hospitalar no tocante ao auxilio médico/cirúrgico; Comandar o corpo de auxiliar clínico do Hospital, centro de Saúde; Executar os programas 
de vacina; Elaborar e executar a estatística de: vacinação, epidemiologia, nascidos vivos e óbitos; Realizar atividades hospitalares, visando a 
proteção e recuperação da saúde individual e coletiva da população municipal; Desempenhar suas atividades nos órgãos da Secretaria 
Municipal de Saúde, Hospital, Centros de Saúde, Postos de Saúde, Executar outras tarefas correlatas. 
Engenheiro Civil: Elaborar projetos e especificações, supervisores, Planejar, coordenar, supervisionar, execução das obras de saneamento 
básico, construção, reformas ou ampliação de prédios necessários às atividades do Serviço; Desenvolver estudos para a racionalização de 
processos de construção, prestar assistência técnica; Estabelecer normas para a manutenção preventiva de veículos, máquinas e 
equipamentos; Fornecer dados estatísticos de sua especialidade; Elaborar orçamentos e estudos sobre a viabilidade econômica e técnica; 
Executar outras tarefas correlatas. Executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e conservação em geral, de obras e serviços de 
engenharia civil. Projetar, dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de estradas de rodagem, vias públicas e de iluminação pública, bem 
como obras de captação, abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; Executar ou supervisionar trabalhos 
topográficos; Estudar projetos técnicos de engenharia civil; Dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de edifícios públicos e obras 
complementares; Projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos relativos à máquinas, oficinas e serviços de urbanização em geral, realizar perícias, 
avaliações, laudos e arbitramentos; Estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de força motriz, mecânicas, eletromecânicas, de usinas 
e respectivas redes de distribuição; examinar projetos e proceder vistorias de construções e iluminação pública; Exercer atribuições relativas 
à engenharia de trânsito e técnicas de materiais; Efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, aço e madeira; Expedir notificações de 
autos de infração referentes a irregularidades por infringência a normas e posturas municipais, constatadas na sua área de atuação; 
Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; Executar tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão. 
Odontólogo: Planejar, coordenar, supervisionar, executar e analisar planos, programas e projetos na área de odontologia da Secretaria; 
Realizar atividades clínica dentro de sua área de formação especifica; Atuar na recuperação de pacientes com os meios necessários ou 
indispensáveis no Hospital, Centro de Saúde,(...); Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; Desempenhar 
atividades nos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital, Centros de Saúde, Posto de Saúde,(...); diagnosticar e tratar afecções da 
boca, dentes e região maxilofacial; executar trabalhos de cirurgia buco facial e proceder odontologia prolifática em estabelecimento de ensino, 
ambulatorial ou hospitalar do Município; Descrição analítica: executar trabalhos de cirurgia buco facial e examinar a boca e os dentes de 
alunos e pacientes em estabelecimentos do Município; fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respetivo tratamento; 
executar operações prótese em geral e de profilaxia dentária; fazer extrações de dentes; compor dentaduras; preparar, ajustar e fixar 
dentaduras artificiais, coroas, trabalhos de pontes, tratar de condições patológicas da boca e da face; fazer esquema das condições da boca e 
dos dentes dos pacientes; fazer registros e relatórios dos serviços executados; proceder a exames solicitados pelo órgão de biometria; 
difundir os preceitos de saúde pública, odontológica através de aulas, palestras, impressos, escritos, etc.; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento 
da profissão. 
Professor Pedagogo (supervisor escolar): Planejar, executar, coordenar e analisar planos de aulas e projetos na área de Pedagogia na 
escola. Atuar no Departamento de Pedagogia, Analisando e exarando diagnósticos da área de sua competência. Realizar atividades dentro 
da escola da área de sua formação especifica. Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência. Executar outras 
tarefas correlatas. 
Professor Pedagogo (orientador escolar): Planejar, executar, coordenar e analisar planos de aulas e projetos na área de Pedagogia na 
escola; Atuar no Departamento de Pedagogia, Analisando e exarando diagnósticos da área de sua competência; Atuar como: Orientador de 
Disciplina, Orientador de Ensino, Orientador Profissional, Orientador Educacional; Realizar atividades dentro da escola da área de sua 
formação especifica; Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; Executar outras tarefas correlatas. 
Psicólogo Clínico: Planejar, lecionar, executar e analisar planos de aulas e projetos na área de Psicologia na escola. Atuar no Departamento 
de Psicologia clinica, Analisando e exarando diagnósticos da área de sua competência. Realizar atividades dentro da escola da área de sua 
formação especifica. Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência. Executar outras tarefas correlatas. Planejar 
e executar atividades utilizando técnicas psicológicas, aplicadas ao trabalho e as áreas escolares e clínica psicológica; Realizar 
psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e avaliação das condições pessoais do servidor; Proceder à análise de funções sob o 
ponto de vista psicológico; Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano para possibilitar a orientação à 
seleção e ao treinamento atitudinal no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos; Fazer psicoterapia breve; ludo terapia individual e 
grupa, com acompanhamento clínico; fazer exames de seleção em crianças, para fins de ingresso em instituições assistências, bem como 
para contemplação com bolsas de estudos; Prestar atendimento breve a paciente em crise e a seus familiares, bem como a alcoolistas e 
toxicônomos; Atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial, ou portadoras de desajustes familiares ou 
escolares; Realizar pesquisas psicopedagógicos; realizar perícias e elaborar pareceres; Executar tarefas afins, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 
Nutricionista: Manter a higiene, possibilitando o ambiente propício de trabalho; Atividades rotineiras, evolvendo a elaboração de cardápio; 
Atuar como agente fiscalizador no segmento em que atua; Organizar pedidos de materiais necessários ao funcionamento dos serviços de sua 
responsabilidade; Realizar serviços relacionados com cozinha e copa do órgão; Executar outras tarefas correlatas. Descrição sintética: 
planejar e executar serviços ou programas de nutrição e de alimentação em estabelecimentos do Município; Descrição analítica: planejar 
serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde pública, educação e de outros similares; Organizar cardápios e 
elaborar dietas; controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria proteica, 
racionalidade, economicidade dos regimes alimentares; Planejar e ministrar cursos de educação alimentar; prestar orientação dietética por 
ocasião da alta hospitalar; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; Executar 
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento e profissão. 
Engenheiro Agrônomo: Elaborar projetos e especificações, supervisionar, Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e 
do uso de recursos naturais renováveis e ambientais; Fiscalizar essas atividades; Promover a extensão rural, orientando produtores nos 
vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias; Elaborar documentação técnica e científica; Prestar assistência e consultoria técnica 
referente as atividades agrossilvipecuárias; Fornecer dados estatísticos de sua especialidade; Elaborar orçamentos e estudos sobre a 
viabilidade econômica e técnica; Executar outras tarefas correlatas. Responsabilizar-se pelo planejamento e orientação das atividades ligadas 
à produção vegetal e animal; elaborar e executar projetos ligados a sua área de atuação. execução de estudos e trabalhos práticos 
relacionados com pesquisa e experimentação no campo da zootecnia e fitotecnia; Fazer pesquisas visando ao aperfeiçoamento de espécies 
animais e vegetais; orientar a aplicação de medidas fitossanitárias; Fazer estudos sobre tecnologia agrícola; realizar avaliações e perícias 
agronômicas; prestar orientação sobre produção animal e vegetal; Participar de trabalhos científicos compreendidos no campo da zootecnia, 
da botânica, da fitopatologia, da entomologia e da microbiologia agrícolas; Fazer trabalhos de ecologia e meteorologia agrícola; orientar e 
coordenar trabalhos de irrigação, drenagem e construção de barragens para fins agrícolas; executar tarefas afins. 
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Controlador Interno: Supervisionar e analisar processos, projetos de leis, convênios, prestação de contas, orçamentos; Orientar o setor de 
administração em geral quanto as normas, critérios adequados às diversas abordagens administrativas; Acompanhar a execução de serviços 
e atos do executivo municipal; Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; Executar outras tarefas correlatas. 
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. Acompanhar e supervisionar a equipe de 
vigilância sanitária; Prestar assistência veterinária e zootécnica em serviços públicos realizados pelo Município. Prestar assistência técnica 
aos criadores municipais, em programas executados pelo Município, buscando assegurar-lhes, em função de planejamentos simples e 
racionais, exploração zootécnica econômica; Estimular o desenvolvimento das criações já existentes no Município, especialmente a de 
animais de pequeno porte, bem como a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; Instruir criadores sobre problemas de 
técnica pastoril, especialmente o de seleção alimentação e de defesa sanitária; 
Professor Educação Física: Planejar e executar o trabalho docente; orientar o processo de aprendizagem e avaliação do aluno procedendo 
o registro das observações, controlando a frequência diária e os conteúdos desenvolvidos; Organizar as operações inerentes ao processo 
ensino e aprendizagem; Diagnosticar a realidade do aluno; constatar necessidades especiais; Encaminhar para o atendimento especifica com 
a Equipe Multiprofissional e acompanhar o processo; Cooperar com a Equipe Diretiva da Escola, colaborando com as atividades de 
articulação da instituição com as famílias e a comunidade; Buscar o aperfeiçoamento profissional continuado para a realização de um trabalho 
que vise uma educação de qualidade; Participar de eventos e atividades extraclasse, relacionadas com a educação; Integrar instituições 
complementares da comunidade escolar; executar tarefas afins; Participar das discussões e elaboração da proposta pedagógica; Cumprir 
com os dias letivos e horas aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; Conhecer as fases do desenvolvimento infantil para identificar, observar e registrar o processo de 
desenvolvimento das crianças individual e em grupo, com a finalidade de elaborar a avaliação descritiva das crianças. Desenvolver nos 
alunos a capacidade de aprender, dominando a leitura, escrita e cálculo, a compreensão do meio ambiente natural e social, das partes e dos 
valores em que se fundamentam a sociedade, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância em 
que se assentam a vida social. 
Psicopedagogo: Planejar, executar, coordenar e analisar planos de aulas e projetos na área de Pedagogia na escola; Atuar no 
Departamento de Pedagogia, Analisando e exarando diagnósticos da área de sua competência; Atuar como: Orientador de Disciplina, 
Orientador de Ensino, Orientador Profissional, Orientador Educacional; Realizar atividades dentro da escola da área de sua formação 
especifica; Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; Executar outras tarefas correlatas. 
Analista de Sistemas: Planejar, coordenar e executar projetos de sistema de informação; Analisar e estabelecer a utilização de sistemas de 
processamento Automático de dados, estudando as necessidades, possibilidades e métodos referentes aos mesmos, para assegurar a 
exatidão e rapidez dos diversos tratamentos de informações; Estudar as características e planos da Prefeitura, verificando as possibilidades e 
conveniência da aplicação de processamento sistemático de informações; Identificar as necessidades dos diversos setores da Prefeitura, 
determinando quais dados deve ser identificado, o grau de sumarização permitido e o formato requerido para a apresentação dos resultados, 
para formular um plano de trabalho; Fazer estudos sobre a viabilidade e o custo da utilização de sistemas de processamento de dados, 
levantando os recursos disponíveis e necessários, para submetê-los a uma decisão; Examinar os dados de entrada disponíveis, estudando as 
modificações necessárias a sua normalização, para determinar os planos e sequências da elaboração de programas de operação; 
Estabelecer os métodos e procedimentos possíveis, idealizando-os ou adaptando-os, segundo sua economicidade e eficiência, para obter os 
dados que se prestam ao tratamento em computador; Preparar diagramas de fluxo e outras instruções referentes ao sistema de 
processamento de dados e demais procedimentos correlatos, elaborando-os segundo linguagem apropriada para orientar os programadores 
e outros trabalhadores envolvidos na operação do computador; Orientar sobre o tipo de sistema e equipamento mais adequado para os 
servidores da Prefeitura; Dirigir e coordenar a instalação de sistemas de tratamento automático da informação, supervisionando a passagem 
de um sistema para outro e planejando a utilização paralela do antigo e do novo sistema de processamento de dados; Elaborar orçamentos e 
definições operacionais de projetos e sistemas de processamento de dados, informática e automação; Desenvolver sistemas de maior 
complexidade a partir de analise de informações coletadas, estudando o fluxo dos trabalhos, propondo a adoção ou alteração de rotinas, 
estimando o fluxo dos trabalhos, propondo a adoção ou alteração de rotinas, estimando necessidades de recursos, sugerindo cronogramas 
de atendimento e elaborando proposta de serviço; Elaborar e ou atualizar manuais de utilização e operação dos sistemas; Elaborar, orientar e 
participar de programas de treinamento aos servidores da Prefeitura na sua área de formação, ministrando os respectivos cursos; 
Acompanhar o plano diretor de informática (PDI) da Prefeitura, observando prioridades e a interação de dados e funções preconizados pelo 
modelo global de sistemas; Executar programas computacionais de grande complexidade, que exijam amplos conhecimentos e participando 
na elaboração de projetos de sistemas; Planejar e pesquisar novas técnicas e metodologias na sua área de atuação; Executar outras tarefas 
correlatas de natureza similar e compatível com o cargo. 
Tecnólogo em saneamento Ambiental: Tecnólogo em Saneamento Ambiental: O Curso Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental 
visa à formação de profissionais que tratem de questões relacionadas a sistemas de captação, tratamento e distribuição de água, captação e 
Tratamento de esgoto, sistemas de drenagem urbana e reuso da água. Além da coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
domésticos e industriais e também do gerenciamento ambiental em áreas urbanas e rurais, buscando o uso Racional e a preservação dos 
recursos naturais e a melhor qualidade de vida para a população. O profissional formado pelo curso poderá atuar em empresas públicas e 
privadas, em órgãos governamentais, indústrias, empresas de consultoria e prefeituras municipais, sendo capaz de desempenhar atividades 
como: gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica, Elaboração de projetos e orçamentos de sistemas de saneamento básico nas 
áreas urbanas e rurais, sistemas de abastecimento público e industrial, drenagem de águas pluviais e instalações hidro sanitárias; Coleta de 
dados, monitoramento, vistoria, perícia, avaliação, laudo, parecer técnico, estudo de viabilidade técnico econômica e ambiental junto a 
estações de tratamento De água, estações de tratamento de esgotos, laboratórios de monitoramento de qualidade de água e esgoto; 
Planejar, gerenciar e supervisionar sistemas de coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos e industriais; Executar programas 
governamentais de saneamento integrado; Controlar e executar programas de saúde pública; Atuar no ensino, pesquisa, análise, 
experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão e em assistências, assessorias, consultorias e outras atividades correlatas. Elaborar 
sistemas urbanos de Abastecimento público de água, de Tratamento de esgoto e de resíduos sólidos, Drenagem e controle de emissões 
atmosféricas; Operar redes de monitoramento do ar, água e solo; Desenvolver campanhas educativas ligadas às áreas sanitária e ambiental; 
Atuar junto às vigilâncias sanitárias, epidemiológica e ambiental e aos projetos de gestão pública da saúde. 
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Fisioterapeuta: Descrição sintética: prestar assistência fisioterápica em nível de prevenção, tratamento e recuperação de sequelas em 
ambulatórios, hospitais ou órgãos afins; Executar atividades técnicas específicas de fisioterapia no tratamento de entorses, fraturas em vias 
de recuperação, paralisias, perturbações circulatórias e enfermidades nervosas por meios físicos, geralmente de acordo com as prescrições 
médicas; Planejar e orientar as atividades fisioterápicas de cada paciente em função de sus quadro clínico; supervisionar e avaliar atividades 
do pessoal auxiliar de fisioterapia; orientando-os na execução das tarefas para possibilitar a realização correta de exercícios físicos e a 
manipulação de aparelhos simples; Fazer avaliações fisioterápicas com vistas à determinação da capacidade funcional; participar de 
atividades de caráter profissional, educativa ou recreativa organizada sob controle médico e que tenham por objetivo a readaptação física ou 
mental dos incapacitados; Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; Executar 
tarefas afins inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
Fonoaudióloga: Prestar assistência fonoaudiológica em nível de prevenção, recuperação, avaliação e treinamento da voz, dicção,audição e 
outros. Avaliar deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para 
estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; Realizar, programar, supervisionar e desenvolver treinamento de voz, fala, Linguagem, 
expressão do pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e outros orientando e fazendo demonstrações de 
respiração funcional, impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar 
e reabilitar o paciente; Opinar quanto às possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames e empregando técnicas de 
avaliação específicas: Identificar distúrbios de linguagem em suas formas de expressão e audição estabelecendo o diagnóstico e o tratamento 
adequado: assessorar autoridades do município, preparando informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar 
subsídios para elaboração de ordens de serviço, decretos, portarias e outros; Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 
Técnico Tributário: Atividades envolvendo a execução de serviços de fiscalização e tributos municipais; Auxiliar sob supervisão de 
superiores hierárquicos; Fiscalizar, “In loco”, onde fato gerador de tributos; Vistoriar, para efeitos concessão de alvará, contribuintes de 
tributos municipais; E hierarquicamente subordinado ao chefe do setor de tributação; Executar outras tarefas correlatas. 
Operador de Computador: Realizar tarefas visando o melhor desempenho do micro – computador, utilizando adequadamente o sistema 
Operacional / Dos, Windows e ambiente gráfico. Criar e aplicar mapa de atividades de Backup dos dados armazenados. Zelar pelos 
equipamentos usando normas descritas nos manuais dos mesmos. Operar programas, de acordo com a necessidade e disponibilidade da 
unidade onde está lotado. Comunicar ao chefe imediato qualquer ocorrência de anormalidade, tanto em Hardware como em Software. 
Executar outras tarefas correlatas. 
Técnico em Enfermagem: Atividades envolvendo a execução de serviços e auxiliar de enfermagem; Auxiliar sob supervisão do médico, do 
cirurgião dentista ou enfermeiro, no atendimento a pacientes nas unidades Hospitalares de Saúde Pública, verificando temperatura, pressão, 
levando dados biomédicos e outros; Preparar e esterilizar materiais e instrumentos, ambientes e equipamentos, para a realização de exames, 
tratamentos,(...); Preparar e aplicar vacinas e injeções, observando as dosagens indicadas; Orientar pacientes, prestando informações 
relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; Acompanhar as Unidades 
Hospitalares, as condições de saúde dos pacientes, exames medindo pressão e temperatura, controlando pulso, respiração, troca de soros e 
ministrando medicamentos, segundo prescrição do médico; É hierarquicamente subordinado ao Enfermeiro; Executar outras tarefas 
correlatas. 
Técnico em Contabilidade: Executar trabalhos que envolvam os registros contábeis da repartição; Elaborar empenho de despesas, 
observando a classificação e a existência de saldo nas dotações; Instituir processos de prestação de contas; Executar tarefas, sobre 
orientações, relativas a execução orçamentária; Auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos de tomada de constas da repartição; Auxiliar no 
levantamento de dados para a elaboração de relatório patrimoniais; Organizar, executar os serviços pertinentes à contabilidade pública sob a 
supervisão do Contador. Organizar os serviços de contabilidade da instituição planejando e participando da execução, de acordo com as 
exigências legais e administrativas. Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as 
exigências legais. Proceder a análise de contas. Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade. 
Elaborar balancetes, balanços e demonstrativos econômicos financeiros. Participar de projetos multidisciplinares que visem o 
aperfeiçoamento da gestão econômico-financeira da instituição. Executar outras tarefas correlatas. 
Técnico/auxiliar em Laboratório: Atividades envolvendo a execução de serviços em Laboratório; Preparar, esterilizar e desinfeccionar 
materiais e instrumentos, ambientes e equipamentos, segundo normas para realização de laboratório,(...); Atuar no laboratório auxiliando o 
Biomédico ou Bioquímico, a quem é hierarquicamente subordinado; Auxiliar nas atividades de criação, alimentação, limpeza, higiene, 
controle, medicação e trato dos animais e plantas, bem como a manutenção e conservação de biotério e laboratório. Auxiliar na coleta e no 
preparo de amostras, matéria prima, soluções, reagentes e outros para serem utilizados conforme instruções. Efetuar a montagem e 
desmontagem de equipamentos simples de laboratório, sob orientação. Transportar, preparar, limpar, esterilizar materiais, instrumentos e 
aparelhos, bem como desinfectar utensílios, pias, bancadas e outros. Efetuar controle e zelar pela preservação das amostras, materiais, 
matérias- primas, equipamentos e outros, conforme orientação. Desenvolver atividades em linha de produção de medicamentos ou 
assemelhados. Embalar e rotular materiais, conforme determinação. Registrar e arquivar resultados de exames, experimentos e outros. 
Auxiliar na manutenção de animais e plantas destinados às aulas práticas e pesquisas. Auxiliar na realização de testes clínicos, 
microbiológicos, químicos, físico- químicos, parasitológicos e anátomo -patológicos. Auxiliar na separação de materiais biológicos. Realizar a 
pesagem, mistura e filtração de materiais, sob orientação. Controlar o estoque de vidrarias e materiais de consumo necessários ao 
laboratório. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando 
equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
Técnico Sanitário: Executar ações capazes de prevenir, diminuir ou eliminar riscos para a saúde. Atuar sobre os problemas sanitários 
decorrentes da produção e circulação de mercadorias, da prestação de serviços, do ambiente de trabalho e das intervenções sobre o meio 
ambiente. O profissional técnico sanitário trabalhar no controle, fiscalização e monitoramento de ações executadas no meio ambiente e em 
serviços direta ou indiretamente relacionados à Saúde, intervindo com o intuito de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à Saúde. exercer o 
poder de polícia administrativa, função do Estado e específica da Vigilância Sanitária, privilegiando a ação orientadora e educativa sobre os 
direitos e deveres da população em relação à Saúde. Ser subordinado a secretaria de saúde; Executar outras tarefas correlatas 
Técnico Agrícola: Atuar em atividades de extensão, associativismo e em apoio à pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação 
técnica. Responsabilizar se pela elaboração de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional. Elaborar orçamentos relativos às 
atividades de sua competência. Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, 
ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes tarefas: coleta de dados de natureza 
técnica; desenho de detalhes de construções rurais; elaboração de orçamentos de materiais; insumos; equipamentos; instalações e mão de 
obra; detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança no meio rural; manejo e regulagem de máquinas 
e implementos agrícolas; assistência técnica na aplicação dos produtos agropecuários; execução e fiscalização dos procedimentos relativos 
ao preparo do solo até a colheita, armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários; administração de 
propriedades rurais; colaboração nos procedimentos e multiplicação de sementes e mudas, comuns melhoradas, bem como em serviços de 
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drenagem e irrigação. Conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva formação profissional. Elaborar 
relatórios e pareceres técnicos, circunscritos ao âmbito de sua habilitação. Executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade. Dar 
assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e 
orçando. Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial. Prestar 
assistência técnica na comercialização e armazenamento de produtos agropecuários. Prestar assistência técnica na multiplicação de 
sementes e mudas, comuns e melhoradas. Conduzir equipes de instalações, montagem e operação, reparos ou manutenção. Treinar e 
conduzir equipes de execução de serviços e obras de sua modalidade. Atuar na inspeção municipal e auxiliar os médicos veterinários que 
atuam na inspeção municipal inclusive no exame antimorte dos animais a serem abatidos e no exame das vísceras e carcaças dos animais. 
Desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação profissional e curricular. 
Fiscal Tributário: Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; Fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, cartórios, eventos (shows, 
feiras e exposições; Fiscalizar mercadorias, bens e serviços, Aplicar multas penalidades, intimar contribuintes, Identificar sujeito passivo da 
tributação, identificar a ocorrência do fato gerador; Controlar a arrecadação de tributos; Efetuar o controle de bens, mercadorias e serviços, 
Conferir mercadorias e apreender mercadorias e bens efetuar conferência de manifestos, vistorias e buscas;  Analisar processos 
administrativo-fiscai; Analisar pedidos de contribuintes inclusive benefícios fiscais; Elaborar pareceres e despachos decisórios; Realizar 
diligências repartições públicas e privadas; Demonstrar capacidade de análise, com autoridade e imparcialidade demonstrar bom senso e 
equilíbrio manifestar raciocínio lógico demonstrar espírito de equipe; Executar outras tarefas correlatas 
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; 
Inspetor de Pátio: Zelar pela boa conduta dos alunos;Controlar a entrada e a saída dos alunos; 
Evitar que os alunos danifiquem os equipamentos e sujem o espaço escolar;Garantir o cumprimento do horário escolar;Auxiliar os alunos que 
apresentem mal-estar físico;Reportar ao diretor as infrações cometidas pelos alunos; Cuidar para que alunos não fiquem, no pátio da escola, 
sem o acompanhamento do professor  em horário de aula  assim atrapalhando outras turmas.Verificar se o aluno está demorando muito no 
banheiro.  Cuidar das requisições de material escolar. Observar os alunos em todas as dependências da Unidade Municipal de Educação, 
zelando pelo seu bem estar, orientando os no cumprimento das normas de conduta e organizando os grupos nos jogos e brincadeiras; 
Acompanhar os alunos na entrada, saída, nos intervalos de aulas, recreios e ônibus escolar; Zelar pela disciplina dos alunos nas áreas de 
circulação da Unidade Municipal de Educação; Atender as solicitações da direção e professores pertinentes ao trabalho pedagógico; Verificar 
o estado geral das salas antes e depois das aulas, comunicando à direção quaisquer irregularidades;Informar à direção e orientação 
educacional sobre a conduta dos alunos, comunicando ocorrências; Colaborar na divulgação de avisos e instruções de interesse da direção; 
Colaborar na execução de atividades cívicas, sociais, culturais e trabalhos curriculares complementares;  Executar as tarefas delegadas pelo 
Diretor da Unidade Municipal de Educação, no âmbito de sua atuação. 
Fiscal Ambiental: Instaurar processos por infração verificada pessoalmente; Exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de 
proteção ambiental contidas em leis ou em regulamentos. Específicos; Organizar coletâneas de pareceres, decisões e documentos 
concernentes à interpretação da legislação com relação ao meio ambiente; Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à 
execução da fiscalização externa;Inspecionar guias de trânsito de madeira, caibro, lenha, carvão, areia e qualquer outro produto extrativo, 
examinando-as à luz das leis e regulamentos que defendem o patrimônio ambiental, para verificar a origem dos mesmos e apreendê-los, 
quando encontrados em situação irregular; Acompanhar a conservação dos rios, flora e fauna de parques e reservas florestais do Município, 
controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento de práticas, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de 
proteção ambiental; Participar de sindicâncias especiais para instauração de processos ou apuração de denúncias e reclamações; Realizar 
plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; contatar, quando necessário, órgãos públicos, 
comunicando a emergência e solicitando socorro; Articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de policiamento, sempre 
que necessário; redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos relativos aos serviços de fiscalização executados; formular 
críticas e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes; Executar outras atribuições 
afins. 
Fiscal de Vigilância Sanitária: Realizar a inspeção sanitária de produtos animais e seus derivados;Inspecionar as condições sanitárias na 
industrialização e comercialização de alimentos humanos;Autuar e aplicar multas na ação de polícia sanitária;Executar sindicância e/ou 
diligências sempre que necessário, averiguando denúncias de atos prejudiciais à saúde pública;Executar serviços de profilaxia e política 
sanitária sistemática; inspecionar estabelecimentos onde sejam fabricados ou manuseados alimentos, para verificar as condições sanitárias 
dos seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, suprimento de água para lavagem de 
utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio e saúde dos que manipulam os alimentos; inspecionar estabelecimentos de ensino, 
verificando suas instalações, alimentos fornecidos aos alunos,condições de ventilação e gabinetes sanitários; investigar queixas que 
envolvam situações contrárias à saúde pública; sugerir medidas para melhorar as condições sanitárias consideradas insatisfatórias; 
comunicar a quem de direito os cargos de infração que constatar; identificar problemas e apresentar soluções às autoridades competentes; 
realizar tarefas de educação e saúde; realizar tarefas administrativas ligadas ao programa de saneamento comunitário; participar na 
organização de comunidades e realizar tarefas de saneamento junto às unidades sanitárias e Prefeitura Municipal; participar do 
desenvolvimento de programas sanitários; fazer inspeções rotineiras nos açougues e matadouros; fiscalizar os locais de matança, verificando 
as condições sanitárias de seus interiores, limpeza e refrigeração convenientes ao produto e derivados; zelar pela obediência ao regulamento 
sanitário; reprimir matanças clandestinas, adotando as medidas que se fizerem necessárias; prender carnes e derivados que estejam à venda 
sem a necessária inspeção; vistoriar os estabelecimentos de venda de produtos e derivados; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a 
serem desenvolvidos pelos auxiliares de saneamento; executar outras tarefas semelhantes.Executar outras tarefas correlatas. 
Técnico em enfermagem Socorrista: Atividades envolvendo a execução de serviços e auxiliar de enfermagem; Atuar prestando socorro nas 
unidades móveis, acidentes nas zuna rural e urbano.executar o atendimento de primeiros socorros e encaminhamento ao médico e à 
enfermeira do programa, no desempenho de suas atribuições; verificar a tensão arterial, pulso, respiração e temperatura; fazer curativos, 
imobilizações, administração de medicamentos conforme prescrição médica;operar equipamentos de eletrocardiograma e outros, sob 
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supervisão médica; providenciar a esterilização de materiais e equipamentos de materiais e equipamentos; requisitar sob a supervisão 
médica, o material de enfermagem necessário; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; realizar estudos de controle e previsão de 
material necessário ao desempenho das atividade realizadas nos serviços adstritos; exercer as atividades e atribuições estabelecidas por 
normas que regulamentam a profissão; realizar tarefas afins à sua função.  
Auxiliar de Farmácia: Prestar auxílio no recebimento dos medicamentos verificando quantidade,validade e laudo. Organizar os 
medicamentos nas prateleiras, bem como verificar sua quantidade em relação à ficha de estoque. Elaborar e separar as solicitações das 
Unidades Básicas de Saúde, pronto atendimento, dando baixa em suas respectivas fichas; relatar as necessidades de compra quando o 
estoque atingir sua quantidade mínima de demanda, bem como, as validades próximas ao vencimento. Auxiliar na elaboração dos relatórios e 
pedidos de medicamentos, distribuir medicamentos aos pacientes das Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento. Desempenhar 
outras atividades correlatas e afins. 
Auxiliar de Serviços Gerais: Executar trabalhos de limpeza de natureza auxiliar e conservação em geral nas dependências internas e 
externas da Unidade, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos 
adequados e rotinas previamente definidas. Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los 
em condições de uso. Executar atividades de copa. Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos. Separar os materiais recicláveis para 
descarte (vidraria, papéis, resíduos  
Laboratoriais) Atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados, bem como receber, separar e entregar correspondências, 
papéis, jornais e outros materiais. Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes. Controlar o estoque e sugerir compras 
de materiais pertinentes de sua área de atuação. Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou 
segurança do trabalho. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem 
como do local de trabalho. Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho. Executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu de seu superior.  
Agente Comunitário de Saúde : Atividades rotineiras, evolvendo a elaboração de coletas de dados para elaboração de fichas de 
atendimento e mapa estatístico mensal;Pequenos serviços de enfermagem, tais como injeções e curativos;Visitas domiciliares com intuito de 
verificação de saúde individual e/ou coleta;Entrega de medicamentos;Acompanhamento a comunidade e prestação de relatórios ao 
coordenador dos programas e/ou por ordem superiores;Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo;Encaminhar as pessoas aos 
serviços de saúde sempre que necessário;Orientar as pessoas, de acordo com as instruções da equipe de saúde;Acompanhar a situação de 
saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados.Distribuição Material impresso e divulgar toda a ação relacionada à Vigilância 
em Saúde quando solicitado;Executar outras tarefas correlatas. 
Cozinheira/Merendeira: Manter a higiene, possibilitando o ambiente propicio de trabalho;Atividades rotineiras, evolvendo a execução de 
cardápio pré-estabelecidos, sendo hierarquicamente subordinada ao Nutricionista e/ou chefe imediato.Organizar pedidos de materiais 
necessários ao funcionamento dos serviços de sua responsabilidade;Comunicar ao chefe imediato com antecedência o pedido de 
compras;Realizar serviços relacionados com cozinha e copa do órgão;Zelar pelos equipamentos e utensílios domésticos e eletrodomésticos 
sob sua responsabilidade.Promover harmonia no ambiente de trabalho;Executar outras tarefas correlatas. 
Gari: Realizar trabalhos voltados para limpeza e coleta de lixo urbano e rural;Trabalhar como zelador (a) quanto a necessidade de 
manutenção em geral, conforme a necessidade da Secretaria.Auxiliar nos serviços diversos quando tiver ocioso;Executar trabalhos de 
limpeza de natureza auxiliar e conservação em geral nas dependências internas e externas da Unidade, bem como serviços limpeza nas ruas 
e avenidas e terrenos públicos.Executar trabalhos de pintura de meio fio e poda de arvores e coleta de galhos nos espaços públicos.Zelar 
pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. 
Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade ou a critério de seu de seu superior. Executar outras tarefas correlatas 
Lavadeira: Manter a higiene, possibilitando o ambiente propicio de trabalho; 
Atividades rotineiras, evolvendo a execução de trabalhos gerais de limpeza e conservação de roupas, lençóis, cortinas, capa de sofá, toalhas 
e outros tecidos dos órgãos públicos municipais Organizar pedidos de materiais necessários ao funcionamento dos serviços sob sua 
responsabilidade;Zelar pelos equipamentos e eletrodomésticos sob sua responsabilidade. 
Promover harmonia no ambiente de trabalho;Comunicar ao chefe imediato com antecedência o pedido de compras; Executar outras tarefas 
correlatas. 
Vigia: Executar atividades no campo da segurança nas dependências dos órgãos da Prefeitura Municipal e respectivas áreas;Realizar 
trabalhos de guarda diurno e noturno. Controle da entrada e saída de pessoas e volumes;Atender as normas de segurança e higiene do 
trabalho. Prestar informações quando solicitada;comunicar à chefia qualquer irregularidade ocorrida que tenha notado e/ou presenciado no 
trabalho. promover a vigilância, percorrendo sistematicamente sua área de atuação e inspecionando suas dependências, para evitar 
incêndios, roubos, entradas de pessoas estranhas e outras anormalidades;Executar outras tarefas correlatas. 
Zeladora: Manter a higiene, possibilitando o ambiente propício de trabalho;Atividades rotineiras, envolvendo trabalhos pré - estabelecidos, 
subordinada aos chefes imediatos;Realizar serviços relacionados com cozinha e copa do órgão em que estiver lotada;Realizar serviços de 
limpeza em geral dentro e fora do estabelecimento;Zelar por gramado, horta e outras plantas do seu estabelecimento.zelar pela conservação 
de cantinas, copas, cozinhas e afins;zelar pelo material de uso diário e permanente, tendo o cuidado de não desperdiçar materiais e utensílios 
diversos;remover resíduos dos vidros, lavar e enxugar vidros manualmente, lavar calçadas e revestimento cerâmico, limpar janelas, diluir 
produtos de limpeza;separar material para reciclagem;verificar fechamento de portas e janelas;inspecionar o consumo da água nos 
bebedouros;remover o lixo para depósitos e descarga; Comunicar ao chefe imediato com antecedência o pedido de compras;Executar outras 
tarefas correlatas. 
Auxiliar de Enfermagem: Atividades envolvendo a execução de serviços e auxiliar de enfermagem;Auxiliar sob supervisão do médio, do 
cirurgião dentista ou enfermeiro, no atendimento a pacientes nas unidades Hospitalares de SaúdePública, verificadora temperatura, pressão 
levando dados biomédicos e outros;Prepara e esterilizar materiais e instrumentos, ambientes e equipamentos, para a realização de exames, 
tratamentos,(...);Preparar e aplicar vacinas e injeções, observando as dosagens indicadas;Orientar pacientes, prestando informações relativas 
a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamentos de saúde;Acompanhar as Unidades Hospitalares, 
as condições de saúde dos pacientes, exames medindo pressão e temperatura, controlando pulso, respiração, troca de soros e misturando 
medicamentos, segundo prescrição do médico;É hierarquicamente subordinado ao Enfermeiro;Executar outras tarefas correlatas. 
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. 
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Operador de Máquinas Pesadas: operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis, para a execução de tarefas 
segundo ordens superiores e atendendo as necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma pré-estabelecidos;Verificar, 
diariamente, o estado da máquina, 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;operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, 
retroescavadeira, tratores de esteira , patrolas (moto niveladora), carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir 
valetas e cortar taludes; proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto de 
máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom 
funcionamento;ajustar as correias transportadoras à pilha pulmão do conjunto de britagem;. Executar outras tarefas correlatas. 
Auxiliar de Transporte Escolar: Zelar pela boa conduta dos alunos dentro do veiculo escolar; Controlar a entrada e a saída dos alunos do 
veiculo escolar;Evitar que os alunos danifiquem os equipamentos e sujem o espaço do veiculo escolar;Cuidar para que alunos mantenham 
sentados durante o percurso quando o veiculo estiver em movimento;Auxiliar os alunos que apresentem mal-estar físico;Reportar ao 
motorista e/ou diretor escolar as infrações cometidas pelos alunos;Cuidar para que alunos não fiquem correndo dentro veiculo escolar; 
Verificar se o aluno está usando o cinto de segurança;  Cuidar para que os alunos não façam algazarra dentro do veiculo escolar;Acompanhar 
e orientar os alunos ao descerem e/ou subirem no veículos, até cruzarem as ruas para suas residências ou escola;Estar subordinado ao 
motorista do veiculo enquanto permanecerem no mesmo;Cuidar dos alunos, caso o veiculo venha a quebrar e/ou atolar ou por qualquer 
motivo que leve o veiculo a permanecer parado com aluno; 
Coveiro: Preparar sepulturas, escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou retirando a lápide e limpando o interior das covas já 
existentes, para o sepultamento; carregar e colocar o caixão na cova aberta;manipular as cordas de sustentação, para facilitar o 
posicionamento do caixão na sepultura; fecha a sepultura, recobrindo a de terra e cal ou fixando lhe uma laje, para assegurar a inviolabilidade 
do túmulo; manter a limpeza e conservação de jazigos e covas; realizar exumação dos cadáveres realizar, em alguns casos, a cremação do 
cadáver; zelar pela conservação de cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho; zelar pela segurança do cemitério.Executar outras 
tarefas correlatas. 
Eletricista Predial: Estudar o trabalho de eletricidade a ser realizado, consultando plantas, especificações e outros, para definir o roteiro das 
tarefas e a escolha do material necessário;  Colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas, interruptores; 
Executar serviços de manutenção elétrica corretiva e preventiva em instalações e equipamentos em geral; Realizar exames técnicos e testes 
elétricos; utilizar instrumentos de medição, desenhos e esquemas técnicos, para efetuar reparos e instalações;  montar painéis de comando, 
cabines primárias, caixas ou baterias de segurança.  instalar e ou recuperar linhas de transmissão e componentes, calculando a distribuição 
de força, resistência;  avaliar condições de segurança no trabalho e de terceiros; realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;  
atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação 
e autorização superior;  operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais 
atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade.Executar outras tarefas correlatas. 
Eletricista de Autos: Instalar sistemas elétricos em veículos, como circuito de luz, sinalização de controle de partida e de bateria, efetuando 
as ligações e testando seu funcionamento; Efetuar a manutenção elétrica em veículos, reparando circuitos de ignição, consertando ou 
substituindo fiação, faróis de neblina, fusíveis, chaves de luz alta e baixa, relês de partida, motor de arranque, cabos conectores, terminais e 
lâmpadas, limpando escovas de gerador, ajustando reguladores de voltagem e outros, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, e 
materiais isolantes;  Ajustar, montar e regular motores elétricos e dínamos, utilizando-se de desenhos, esquemas e especificações técnicas;  
Realizar serviços de enrolamento em componentes de motores elétricos, utilizando aparelhos de precisão, como amperímetro e multitestes;  
Testar máquinas elétricas para verificar o funcionamento das mesmas;  lubrificar motores de produção de energia elétrica, executando 
trabalhos de filtragem de óleo de transformadores e disjuntores efetuando a troca de papéis de filtro;  testar baterias e verificar o nível d água;  
Avaliar condições de segurança no trabalho e de terceiros; utilizar a carga horária de lhe é pertinente com dedicação, zelo, responsabilidade e  
tão somente a serviço da administração; Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando 
autorizado e necessário ao exercício das demais atividades;  dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que 
estão sob sua responsabilidade. Executar outras tarefas correlatas. 
Pedreiro: Verifica as características da obra, examinando a planta e especificações para orientar-se na escolha do material apropriado e na 
melhor forma de execução do trabalho;  preparar concreto e argamassa segundo as características da obra; Assentar diferentes materiais; 
Revestir diferentes superfícies; Realizar reforma e manutenção de prédios, calçadas e outras estruturas;  Instalar moldura de portas, janelas, 
quadro de luz e outros; armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para execução de obras desejadas;  montar tubulações para 
instalações elétricas;  participar de treinamentos na área de atuação, quando solicitado; Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e 
outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior.  Manter organizados, 
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar outras tarefas 
correlatas. 
Mecânico: Examinar a máquina ou equipamentos inspecionando-os para determinar os defeitos e anormalidades do funcionamento; orientar 
e executar serviços de manutenção mecânica corretiva e preventiva em veículos leves e pesados, máquinas, motores e equipamentos; 
reparar defeitos, substituindo peças, fazendo ajustes, regulagens e lubrificação, segundo orientações da fabrica; fazer o desmonte, limpeza e 
a montagem do motor, órgãos de transmissão, diferencial e outras partes;providenciar o recondicionamento do equipamento elétrico, o 
alinhamento da direção e regulagem dos faróis do veículo;  retirar forros, cintos, revestimentos e carpete e providenciar seu reparo ou 
manutenção;  efetuar ajustes, reparos, reformas e manutenções em geral em equipamentos diversos, interpretando manuais e normas 
técnicas;  realizar diagnósticos técnicos e realizar serviços corretivos e de manutenção, peças, ferramentas e mão-de-obra necessária; 
identificar e prescrever necessidades de serviços de terceiros, mediante relatório escrito e assinado, encaminhado a chefia imediata;  utilizar a 
carga horária de lhe é pertinente com dedicação, zelo, responsabilidade e  tão somente a serviço da  administração publica;  realizar 
treinamento na área de atuação, quando solicitado;  zelar pela limpeza, conservação e manutenção dos aparelhos, ferramentas e ambiente 
de trabalho;  atuar na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de 
qualificação e autorização superior; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade.Executar outras tarefas correlatas. 
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EDITAL Nº. 04/2014  
ANEXO III 

CONTEÚDO DAS PROVAS 
Português para o cargo de Nível Elementar: 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 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 Elementar: 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 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 Médico Clínico Geral: 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: doenças coronarianas; 
doença valvular cardíaca. Doenças da aorta. Doença arterial periférica. Insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial. Asma brônquica. 
Enfisema pulmonar. Bronquite crônica. Doença pulmonar ocupacional. Doença intersticial pulmonar. Pneumonias. Tuberculose pulmonar - 
extra pulmonar. Câncer de pulmão. Tromboembolia pulmonar. Insuficiência respiratória aguda. Choque. Hemorragia digestiva. Doenças do 
esôfago. Doença úlcero-péptica. Gastrites. Doenças funcionais do tubo digestivo. Doença inflamatória intestinal. Má absorção intestinal. 
Parasitoses intestinais. Diarréia. Câncer do estômago. Câncer do cólon. Câncer do pâncreas. Pancreatites. Icterícias. Hepatites. Cirroses e 
suas complicações. Hepatopatia alcoólica. Hepatopatia induzida por drogas. Tumores hepáticos. Doenças da vesícula e vias biliares. 
Anemias.  Doença venosa periférica. Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal crônica. Infecção urinária. Doenças glomerulares. 
Nefrolitíase. Doenças da próstata. Linfomas. Leucemias. Hipertireoidismo. Hipotireoídismo. Diabetes mellitus. Febre reumática. Osteoporose. 
Osteoartrite. Artrite reumatóide. Vasculites. Lúpus eritematoso sistêmico. Meningoencefalites. Doença de parkinson. Doenças sexualmente 
transmissíveis.  
Específica para o cargo de Farmacêutico 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 
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 o cargo de Professor Pedagogo Séries Iniciais, Psicopedagogo, Professor Pedagogo (supervisor escolar), Professor 
Pedagogo (orientador escolar): 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. 
Específica para o cargo de Psicólogo Clínico: 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. 
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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 Agente Administrativo, Técnico tributário, Operador de computador, Fiscal Tributário, Telefonista e Técnico 
em sanitário, Fiscal Ambiental, Fiscal de Vigilância Sanitária: 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 
Especifica para o cargo de Auxiliar de Sala: Lei 9.394 de 20/12/96 – LDB; Educação Especial; Avaliação; ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente); Legislação Educacional: FUNDEB; Habilidades, Competências e Atitudes referentes ao cargo. 
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 Assitência 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 Socio-
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 sócioeducativas 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 socioassistencial. Controle 
social no SUAS e SUS. Deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social. Os dez direitos socioassitenciais 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 Intersetorial 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 beneficientes 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 Assistente Jurídico: Direto Constitucional: 1.Princípios fundamentais, 2. Direitos e garantias fundamentais, 3. 
Organização do Estado, 4.Organização dos Poderes, 5.Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, 6.Ordem Econômica e Financeira, 
7.Ordem Social. Direito Orçamentário: 1.Finanças Públicas: 1.1. Dos orçamentos; 1.2. Lei 4320/64. 2.Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito 
Administrativo: 1. Princípios do Direito Administrativo, 2. Poderes da Administração Pública, 3. Atos Administrativos, 4.Bens Públicos, 
5.Serviços Públicos, 6. Licitação e Contratos Administrativos, 7.Responsabilidade Civil do Estado, 8.Intervenção do Estado na Propriedade. 
9.Lei de Improbidade Administrativa. 10. Convênios Administrativos. Direito Tributário: 1.Princípios do Direito Tributário, 2.Competência 
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Tributária, 3.Tributos em espécie, 4. Obrigação Tributária, 5.Crédito Tributário, 6.Administração Tributária, 7.Lei 6.830/1980. Direito Civil: 
1.Das Pessoas Naturais e Jurídicas, 2. Do domicílio, 3. Dos Bens, 4. Dos Fatos Jurídicos, 5. Da Prescrição e Decadência, 6. Da Prova, 7. Da 
Responsabilidade Civil Direito Processual Civil: 1.Teoria Geral, 2.Jurisdição e da Ação, 3.Partes e Procuradores, 4.Órgãos Judiciários e dos 
Auxiliares da Justiça, 5.Atos Processuais, 6.Formação, Suspensão e Extinção do Processo, 7.Procedimento Ordinário, 8.Recursos, 
9.Processo de Execução, 10.Processo Cautelar. 
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, 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 Controlador Interno e Auditor: 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).  
Conhecimentos de direito administrativo, conhecimentos de administração pública, conhecimentos de direito tributário, conhecimentos de 
estatística aplicada à administração pública (cálculo de média e desvio padrão), licitações, recursos humanos na administração pública, 
orçamento público, contratos e convênios na administração pública, gestão de projetos e plano diretor. 
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 
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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 Hidrosanitárias - Projeto, Execução, Abastecimento de Água, Esgoto, Combate a Incêndio. Fundações - Blocos, 
Sapatas, Tubulões, 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 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 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 radiologi 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 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 Engenheiro Agrônomo: Assistência técnica e extensão rural: metodologias participativas e técnicas de 
comunicação. Capacidade de uso de terras: fórmula mínima obrigatória; profundidade efetiva do solo; textura do solo; permeabilidade do perfil 
do solo; classes de declividade; erosão laminar e erosão de sulcos; Captação, armazenamento e distribuição de água: poços tubulares 
profundos. Construção de Barragens e açudes. Crédito rural: normas gerais de crédito; PRONAF - linhas de crédito para custeio e 
investimento e FEAP – características e linhas de crédito. Edificações: normas usuais, alvenaria estrutural, revestimentos, canteiro de obras, 
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organização, planejamento, controle de prazos e custos, locação de construções, instalações provisórias. Eletrificação rural. Fiscalizar os 
serviços prestados por empresas contratadas, realizando medições parciais e atestando a conclusão das obras. Gerenciamento de obras e 
contratos. Gestão de autoconstrução. Hidrogeologia. Instruir tecnicamente os processos de licitação de obras e serviços de engenharia. 
Irrigação e drenagem Legislação ambiental aplicada à área rural. Manter controle orçamentário de obras e serviços Máquinas e implementos 
agrícolas adequados à agricultura familiar: uso coletivo de trator e principais implementos (arado, grade, plantadeira, calcareadeira e 
pulverizador de borra). Materiais de construção. Mecânica dos solos: fundações. Meio ambiente - áreas de preservação permanente, reserva 
legal e educação ambiental. Organização: cooperativismo e associativismo Solos: identificação, características e propriedades dos principais 
solos do estado de Rondônia; erosão: tipos e processos de formação; práticas conservacionistas; cultivo mínimo (plantio direto). 
Fitossanidade: doenças em hortícolas. Fitossanidade: controle integrado de pragas. Manejo de plantas daninhas. Produção, tecnologia e 
legislação de sementes. Sistemas de reprodução e métodos de propagação de plantas. Culturas do arroz, café, milho, feijão, soja. Manejo de 
plantas daninhas. Produção, tecnologia e legislação de sementes. Sistemas de reprodução e métodos de propagação de plantas. Culturas do 
arroz, café, milho, feijão, soja.  
Específica para o cargo de Medico veterinário: 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. 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 Professor de Educação Física: 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, Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 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 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 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 Tecnólogo em Saneamento Ambiental: Noções de saúde pública, epidemiologia e saneamento. Hidráulica 
sanitária. Sistemas de abastecimento e tratamento de água. Unidades do sistema de abastecimento de água: Manancial. Captação de águas 
superficiais e subterrâneas: tipos de captação, materiais e equipamentos, dimensionamento e proteção. Adução de água: tipo de adutoras, 
dimensionamento, materiais empregados, bombas e estações elevatórias. Reservatórios de distribuição: tipos, localização, dimensionamento. 
Redes de distribuição: traçado, métodos de dimensionamento e materiais empregados. Tratamento de água de abastecimento para pequenas 
e grandes comunidades: coagulação/floculação, decantação, filtração, oxidação/desinfecção, fluoretação/desfluoretação, aeração - 
tecnologias, dimensionamento e composição do tratamento em função da qualidade da água bruta. Qualidade da água. Importância do 
abastecimento de água. A água na transmissão de doenças. Qualidade, impurezas e características físicas, químicas e biológicas da água, 
padrões de potabilidade, controle da qualidade da água. Controle de poluição da água. Sistemas de tratamento esgotos sanitários. Sistemas 
de coleta de esgotos sanitários: traçado, materiais e equipamentos, dimensionamento, operação e manutenção. Tratamento coletivo e 
individual de esgotos domésticos: características dos esgotos, processos e grau de tratamento (tratamento preliminar, tratamento secundário 
e terciário), tratamento do lodo, reuso da água e disposição no solo. Potencial e limitações do reuso da água: utilização agrícola, reuso 
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industrial e na aquicultura. Remoção de microrganismos transmissores de doenças e nutrientes. Tratamento de efluentes industriais: 
características dos efluentes e tipos de tratamento. Drenagem urbana: traçado, materiais, dimensionamento e manutenção. Drenagem 
Pluvial: Estudo da hidrologia urbana (precipitação e escoamento). Impactos das águas pluviais no ambiente urbano. Estudo das bacias 
hidrográficas contribuintes. Sistemas de micro e macrodrenagem (concepção e singularidades). Resíduos sólidos: conceito, caracterização, 
classificação, acondicionamento, coleta, transporte e destino final. Resíduos de Serviço de Saúde: armazenamento, coleta, destino final, 
normas técnicas aplicáveis. Ecologia e poluição ambiental. Impactos Ambientais dos resíduos sólidos. Critérios de implantação e operação de 
Aterros Sanitários. Critérios básicos para a recuperação de vazadouros. Programas de reciclagem e minimização da geração de resíduos. 
Licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental: conceito, finalidades e aplicação. Procedimentos para o licenciamento ambiental: 
etapas, licenças, competência, estudos ambientais, análise técnica, órgãos intervenientes. Normas técnicas e legislação ambiental: A Politica 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10). A Politica Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.455/04). Estudo de Impactos Ambientais 
(EIA). Relatórios de Impactos sobre o Meio Ambiente (RIMA). Decreto 42.159/2009. Resolução CONAMA 01, Resolução CONAMA 237. 
Resolução CONAMA 430. Resolução CONAMA 357. A Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS – Lei 12.305/10), Resolução CONAMA 
404, Resolução CONAMA 358. NBR 12.211 (Estudo de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água), NBR 12.214 (projeto de 
sistema de bombeamento de água para abastecimento público), NBR 12.215 (Projetos de adutoras de água para abastecimento público), 
NBR 12.216 (Projetos de Estações de Tratamento de Água para Abastecimento Público), NBR 12.217 (Projetos de Reservatórios de 
Distribuição de Água para Abastecimento Público) e NBR 12218 (Projeto de redes de distribuição de água para o abastecimento público). 
NBR 7229/82, NBR 7229/93 e NBR 12.989/01 (NB 041- Projeto construção e operação de sistemas de tanques sépticos). As normas, NBR 
09.648 (NB 566-Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário) NBR 09.649 ( NB 567-Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário) 
NBR 12.209 (NB 570-Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário). Classificação dos resíduos sólidos (NBR 10.004), 
Amostragem de resíduos sólidos (NBR 10.007), Armazenamento de resíduos sólidos perigosos (NBR 12235), Aterros de resíduos não 
perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação (NBR 13896), Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos 
urbanos (NBR 8419). 
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 Fonoaudiólogo: Conceito e tratamento: apraxia da fala, afasia. Prevenção e reabilitação. disartria e dislalia. 
disfonia. Aquisição e retardo de linguagem. Classificação de fissuras. Incompetência e insuficiência velo-faríngea. Distúrbios da voz e 
problemas associados. Leitura, escrita e dislexia. Definições, causas e atuação fonoaudiológica. disfluência e gagueira. audiologia clínica. 
Determinação dos limiares tonais por via aérea e via óssea logoaudimetria e imitanciometria métodos eletrofisiológicos de avaliação da 
audição: bera e emissões otoacústicas. fonoaudiologia e saúde pública. Áreas de atuação. Outros assuntos relacionados diretamente com a 
área de atuação do cargo. Motricidade oral desenvolvimento das funções estomalognáticas princípios aplicados ao diagnóstico e tratamento 
miofuncional classificação, conceito, etiologia e reabilitação vocal fissuras labiopalatinas e insuficiência faringes. Atuação interdisciplinar. 
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 Enfermagem e Técnico em Enfermgem Socorrista: 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 contabilidade: a) Patrimônio e Variações Patrimoniais - Conceituação, ativos, passivos, patrimônio 
líquido, aspecto qualitativo e quantitativo do patrimônio, representação gráfica do patrimônio, equação básica da contabilidade. Atos e fatos  
contábeis (permutativos, modificativos e mistos), formação, subscrição e integralização de capital, registros de mutações patrimoniais e 
apuração do resultado (receitas e despesas). b) Plano de contas e procedimentos de escrituração – Conceito, classificação 
(patrimoniais,resultado e compensação) e natureza das contas (devedoras e credoras). Método das partidas dobradas, mecanismos de débito 
e crédito, teoria das origens e aplicação de recursos, lançamento (elementos essenciais, fórmulas), regime de caixa x regime competência, 
balancete de verificação, livros utilizados na escrituraçãoc) Registro de operações – Registros das transações das sociedades empresárias, 
tais como: transações de compras e vendas, transações de mercadorias, fretes e seguros, apuração do custo das mercadorias, produtos e 
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serviços vendidos (inventário periódico e inventário permanente), receitas, despesas, apuração e destinação do resultado, aplicações 
financeiras, empréstimos e financiamentos bancários, duplicatas descontadas, receitas e despesas financeiras, folha de pagamento, 
estoques, ativo imobilizado, ativos biológicos e ativos intangíveis, métodos de depreciação, de amortização e de exaustão, vendas de ativos 
diversos (ganhos e perdas), constituição de provisões e demais operações necessárias à atividade das sociedades empresárias. d) Avaliação 
de Ativos e Passivos – A avaliação dos ativos e passivos: Custo histórico. Custo Corrente. Valor realizável. Valor presente. Valor justo. Valor 
recuperável de ativos. Atualização monetária. Método da equivalência patrimonial. e) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes – Conceito, 
critérios de avaliação de contingências, contingências ativas, contingências passivas. f) Balanço Patrimonial – Apresentação, aspectos 
conceituais, finalidades e normatização, critérios de classificação e avaliação, Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, 
Passivo Não Circulante, Patrimônio Líquido. g) Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente – Apresentação, 
aspectos conceituais, finalidades e normatização, forma de elaboração e seus elementos. h) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 
Acumulados – Apresentação, aspectos conceituais, finalidades e normatização, forma de elaboração e seus elementos. i) Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido – Apresentação, aspectos conceituais, finalidades e normatização, forma de elaboração e seus elementos. j) 
Demonstração dos Fluxos de Caixa – Apresentação, aspectos conceituais, finalidades e normatização, forma de elaboração e seus 
elementos. Método direto e indireto, Fluxo operacional, de investimento e de financiamento. k) Demonstração do Valor Adicionado – 
Apresentação, aspectos conceituais, finalidades e normatização, forma de elaboração e seus elementos. l) Notas explicativas – Aspectos 
conceituais, finalidades, normatização e conteúdos.  
Específica para o cargo de Técnico/Auxiliar de Laboratório: técnicas de coleta; exame de urina. Exame de líquido céfalo-raquidiano; 
exame de sêmen humano; descarte de materiais utilizados na coleta e tratamento de amostras contaminadas; fotometria de chama: aplicação 
dos conhecimentos de preparo de soluções. Introdução à hematologia. Preparação de meios de cultura para crescimento bacteriano. Coleta 
do material para realização do exame. Noções elementares do funcionamento do laboratório. Identificação, conservação e manuseio de 
materiais biológicos; ética no laboratório de patologia clínica; controle de qualidade no laboratório de patologia clínica; identificação, manuseio 
e preparo dos materiais para as análises laboratoriais; orientações e esclarecimentos ao paciente; conscientização dos cuidados necessários 
(pessoal e material) no laboratório de patologia clínica; manuseio e conservação dos aparelhos e equipamentos de laboratório; limpeza, 
desinfecção e esterilização do instrumental; 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 Agrícola: Principais atividades de exploração agropecuária em Rondônia; Principais hortaliças 
cultivadas e sua importância para saúde humana; Principais culturas anuais (feijão, milho, arroz, mandioca); Principais Culturas Perenes 
(café, cacau, pimenta-do-reino); Atividade Pecuária (Bovinocultura de corte e leite, suinocultura, avicultura); Solos (definição, origem, 
horizontes, fertilidade); Utilização e aplicação de Defensivos agrícolas; 
Específica para o cargo de  Auxiliar de farmácia: Preparo de drogas de acordo com fórmulas pré-estabelecidas ou necessidades urgentes. 
Acondicionamento e distribuição de medicamentos. Manutenção de estoques. Controle de compras. Princípio ativo dos fármacos: atuação 
dos fármacos no organismo, indicações e contra-indicações. Posologia. Efeitos colaterais. Aspectos gerais da farmacologia. Farmácia 
ambulatorial e hospitalar: dispensação de medicamentos, previsão, estocagem e conservação de medicamentos. Conduta para com o 
paciente. Farmacologia: noções básicas de farmacologia geral de medicamentos que atuam em vários sistemas, em vários aparelhos e de 
psicofarmacologia. Noções básicas de farmacotécnica: pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Cálculos em farmácia. Nomenclatura de 
fármacos. Preparo de soluções não-estéreis e estéreis. Portaria SVS/MS 344/98 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. 
Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. Ética e trabalho. 
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ANEXO IV 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
À Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia e ao Instituto Exatus Ltda 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 Primavera de Rondônia, 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. 

Primavera de Rondônia, Rondônia, ____ de _________ de 2012. 
____________________________ 

Assinatura do Interessado 
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ANEXO V 
CRONOGRAMA DE DATAS PREVISTAS 
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Evento Data 
Período para requerer isenção de taxa 14/07/2014 à 21/07/2014 
Inscrições 12/07/2014 à 13/08/2014 
Homologação das Isenções concedidas 04/08/2014 
Vencimento do Boleto 14/08/2014 
Homologação das Inscrições 18/08/2014 
Divulgação dos Locais de prova 24/08/2014 
Prova Escrita 31/08/2014 
Gabaritos 01/09/2014 
Resultado Parcial 15/09/2014 
Convocação para Provas Práticas 16/09/2014 
Provas Práticas 21/09/2014 
Resultado Parcial Provas Práticas 22/09/2014 
Resultado Final e Requerimento Homologação 26/09/2014 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA– RO 
EDITAL N.° 004/2014 

ANEXO VI 
CRITÉRIOS DETALHADOS DAS PROVAS PRÁTICAS 

 
CRITÉRIOS DETALHADOS DA PROVA PRÁTICA PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE E MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO 
Durante teste de percurso de rua elencado no item 12.3 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 sobre o meio fio -12 

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

-12 

3. Usar a contramão de direção -12 

4. Avançar a via preferencial -12 

5. Provocar acidente durante a realização do exame -12 

6. Exceder a velocidade indicada na via -12 

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

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

9. 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 

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

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

12. Não usar devidamente o cinto de segurança -8 

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

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

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

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

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

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

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

20. Fazer conversão incorretamente -4 

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

22. Desengrenar o veículo nos declives -4 

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

24. Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens. -4 

25. Realizar frenagens ou acelerações bruscas. -4 

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

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

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

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

30. Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores -2 

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

32. Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo -2 

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

34. Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro -2 
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CRITÉRIOS DETALHADOS DA PROVA PRÁTICA PARA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA 
Durante a realização da tarefa elencada no item 12.2 do edital, os candidatos serão avaliados nos seguintes quesitos, sendo que cada 
infração cometida, será descontado os pontos correspondente a tal infração: 

Itens Pontos 

1. Não conseguir nivelar a concha no local indicado de forma correta -10 

2. Perder o controle da direção da máquina em movimento -10 

3. Não executar a escavação da valeta de forma correta. -10 

4. Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da pista, da máquina e do clima -10 

5. Realizar manobras com risco à segurança -10 

6. Não nivelar o local de trabalho -10 

7. Não executar de forma correta o corte do material a ser trabalhado -10 

8. Acionar o dispositivo de alarme sonoro desnecessariamente ou não acioná-lo quando necessário -10 

9. Descer da máquina sem acionar freio de mão e desengatá-la -5 

10. Aceleração ou frenagens bruscas -5 

11. Bater ou raspar a concha ou lâmina no chão sem estar em operação -5 

12. Deixar de soltar o freio de mão (trava de segurança) antes de iniciar o movimento. -5 

13. Não usar devidamente o cinto de segurança ou ajustar incorretamente o banco da máquina destinado ao 
operador 

-5 

14. Cada vez que a concha for levantada com quantidade insuficiente de material. -5 

15. Não usar a aceleração adequada para a realização do serviço -5 

16. Dificuldade notória em iniciar o serviço -5 

17. Falta de habilidade em operar a máquina -5 

18. Não deixar a concha nivelada ao final da operação -5 

19. Não retornar a máquina ao ponto de origem -5 

20. Interromper o funcionamento do motor -5 

21. Colocar a máquina em movimento sem observar as cautelas necessárias -5 

22. Fazer manobras incorretamente -5 

23. Dar partida ao motor da máquina com a engrenagem de tração ligada -5 

24. Tentar movimentar a máquina com a engrenagem de tração em ponto neutro -5 

25. Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta -5 

 


