
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VANINI

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS

O  Prefeito  Municipal  de  Vanini,  Sua  Excelência  Sr.  ALCEU  CASTELLI,  através  da  Secretaria  da  Administração,  no  uso  de  suas

atribuições legais,  nos  termos  do Art.  37  da Constituição Federal  e  da  Lei  Orgânica  Municipal,  TORNA PÚBLICO que realizará

Concurso Público sob Regime Estatutário, para provimento de cargos efetivos do quadro geral dos servidores públicos municipais,

com a execução técnico-administrativa da empresa ENERGIA ESSENCIAL CONCURSOS Ltda. sob o acompanhamento e fiscalização da

Comissão de Coordenação e Fiscalização de Concurso Público nomeada através da Portaria nº 1463 de 13 de junho de 2014, que se

regerá pelas instruções contidas neste Edital e pelas demais disposições legais vigentes.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1.  É  obrigação do candidato acompanhar  todos os  editais,  erratas,  avisos,  comunicados,  notas  de esclarecimentos e  demais

publicações referentes ao andamento do presente Concurso Público.

1.1.1. Este Edital e publicações posteriores regerão todo o processo deste Concurso Público. Por este motivo é de suma importância

que o candidato tenha conhecimento do inteiro teor deste Edital e de demais documentos, do qual não poderá alegar falta de

informação ou conhecimento.

1.1.2. Não serão prestadas por telefone informações relativas ao resultado ou interpretação de Editais deste Concurso Público.

1.2.  A divulgação oficial deste Edital deverá ocorrer através da afixação dos documentos no Quadro de Publicações Oficiais da

Prefeitura Municipal na Rua Governador Ildo Meneguetti, N° 297 – Centro – Vanini, por meio de extrato em jornais de circulação

local,  além  de  ser  publicado  em  caráter  meramente  informativo  na  INTERNET,  pelos  sites  www.energiaessencial.com  e

www.pmvanini.com.br.

1.3.  É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento deste  Concurso através dos meios  de divulgação acima

citados.

1.4. As datas lançadas no ANEXO I do presente Edital poderão ser alteradas em razão de recursos, solicitações ou motivos de força

maior, podendo ser postergadas ou antecipadas para melhor atender às necessidades da Administração e garantir o bom andamento

do Concurso Público, sempre amplamente publicadas antecipadamente em editais.

1.5. Os atos presenciais referentes à entrega de recursos e de documentos, se houver, poderão ser realizados através de procurador

legalmente investido,  com procuração com firma reconhecida na sua assinatura e o respectivo documento de identificação do

procurador e do candidato.

1.5.1. São de responsabilidade do candidato os atos praticados pelo seu procurador, não cabendo recorrer à Banca nem à Prefeitura

Municipal de Vanini-RS por atos que contenham vícios, má-fé ou qualquer intercorrência por parte deste.

1.6. Faz parte deste Edital: 

a) ANEXO I – que apresenta o cronograma de previsão dos eventos do concurso;

b) ANEXO II – que apresenta as atribuições dos cargos;

c) ANEXO III – que apresenta conteúdo programático e bibliografia sugerida;

d) ANEXO IV – que apresenta requerimento para vaga das Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD) e também para situação especial

para a realização das provas;

e) ANEXO V – que apresenta atestado/laudo médico pericial de PPD;
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f) ANEXO VI – que apresenta o formulário de recurso;

g) ANEXO VII – que apresenta a identificação de emitente e destinatário a ser colado no envelope para a entrega;

h) ANEXO VIII – apresentação e orientações sobre os cartões de resposta;

i) ANEXO IX – relatório de discriminação de títulos.

1.7. Os cargos contidos neste edital são acessíveis a todos os brasileiros natos ou naturalizados – assim como aos portugueses, nas

condições do § 1º do art. 12 da Constituição Federal, e aos estrangeiros, na forma da lei.

2. DAS VAGAS

2.1. O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas existentes, e/ou de cadastro reserva (CR), apresentadas na tabela a

seguir, cujos dados estão em conformidade com as Leis do Município.

Tabela 01

Cargos CHS Vagas Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para o cargo VB

Médico ESF 40 1 Curso Superior em Medicina e inscrição no Órgão de Classe R$ 8.066,60

Médico Pediatra 8 1 Curso Superior em Medicina e inscrição no Órgão de Classe R$ 2.968,00

Médico Ginecologista 8 1 Curso Superior em Medicina e inscrição no Órgão de Classe R$ 2.968,00

Psicólogo 20h 20 1 Curso Superior em Psicologia e inscrição no Órgão de Classe R$ 1.484,00

Psicólogo 40h 40 1 Curso Superior em Psicologia e inscrição no Órgão de Classe R$ 2.968,00

Professor de Educação Física (1) 20 1 Curso Superior em Educação Física e inscrição no Órgão de Classe R$ 1.181,47

Psicopedagogo (1) 20 1 Curso Superior em Pedagogia e Especialização em Psicopedagogia e inscrição

no Órgão de Classe

R$ 1.531,17

Secretário de Escola 20 1 Ensino Médio Completo R$ 1.038,80

Assistente Social 40h 40 1 Curso Superior em Serviço Social e inscrição no Órgão de Classe R$-2.968,00

IMPORTANTE: A  correta  interpretação  do  atendimento  aos  requisitos  e  a  responsabilidade  pelas
informações prestadas à concorrência do cargo é de inteira responsabilidade do candidato.

Legenda:

Vagas: Vagas legais.

CHS: Carga horária semanal.

VB: Vencimento básico em maio de 2014, valor expresso em reais.

(1) Terão  PROVAS DE TÍTULOS os candidatos ao cargo de  Professor de Educação Física e  Psicopedagogo com critérios de

avaliação apresentados no item “DA PROVA DE TÍTULOS”, e seus subitens, deste edital.

2.1.1. O exercício dos cargos poderá exigir trabalho à noite, aos sábados, domingos e feriados, ou quando houver a necessidade de

serviço, conforme legislação específica.

2.2. A idade mínima para nomeação em todos os cargos oferecidos neste Edital é de 18 anos.

2.3. A aprovação em concurso não gera direito à nomeação, mas apenas a expectativa de ser admitido, segundo as vagas previstas e

as que eventualmente forem criadas durante o período de validade do concurso, de acordo com as necessidades da administração e

a disponibilidade orçamentária administrativa, respeitados a ordem de classificação e o prazo legal de validade deste Concurso

Público.

2.4. As Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD) terão suas vagas e procedimentos necessários para participação neste Concurso
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Público esclarecidos ainda neste Edital conforme previsão na legislação aplicável ao caso.

2.5. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.

2.6. Ao efetivar sua inscrição, o candidato assume inteira responsabilidade por todas as informações constantes na ficha de inscrição,

sob as penas da lei, bem como assume que está ciente e de acordo com as exigências e condições previstas neste Edital, do qual o

candidato não poderá alegar desconhecimento ou falta de informação.

2.6.1. O conhecimento das informações e dos prazos contidos neste Edital - inclusive os prazos recursais - e dos demais documentos

relativos ao andamento do presente Concurso Público é de inteira responsabilidade do candidato sem poder furtar-se de obedecer-

lhes.

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

3.1.  A  escolaridade,  idade  mínima  e  demais  requisitos  exigidos  para  ocupar  os  cargos  públicos  que  constam  neste  Edital,

apresentado no item “DAS VAGAS” na tabela 01, e itens subsequentes, respeita perfeitamente a legislação municipal vigente.

3.2. As atribuições do cargo público está definida, de acordo com o ANEXO II, deste Edital, conforme consta nas leis vigentes que

tratam sobre o tema, e alterações, se houver, ficando o candidato sujeito a estas normas.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. Os candidatos não poderão inscrever-se em mais de um cargo. Havendo inscrições múltiplas por parte do mesmo candidato, fica

valendo a inscrição realizada por último, tornando as demais sem valor para este Concurso Público.

4.2. A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e plena aceitação, pelo candidato, de todas as condições

estabelecidas neste Edital, inclusive o Conteúdo Programático, assim como todas as informações constantes nos Anexos deste Edital.

4.2.1. Qualquer declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição determinará o cancelamento da inscrição e

tornarão nulos todos os atos decorrentes dessa inscrição, em qualquer época, podendo o candidato responder civil e criminalmente.

4.2.2.  Ao  candidato  será  atribuída  total  responsabilidade  pelas  informações  prestadas  para  preenchimento  do  Formulário  de

Inscrição.

4.2.3.  As  informações  prestadas  no  Formulário  de  Inscrição  serão  de  inteira  responsabilidade  do  candidato,  reservando-se  o

Município de Vanini e a Empresa Energia Essencial Concursos Ltda. o direito de excluir do Concurso Público aquele candidato que

não preencher esse documento oficial de forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

4.2.4. O candidato que no momento da inscrição manifestar situação especial de Pessoa Portadora de Deficiência, ou qualquer outra

situação ou requerimento especial, deverá, obrigatoriamente, encaminhar o requerimento/comprovação para a empresa Energia

Essencial Concursos Ltda., de acordo com as normas pertinentes a sua situação nos termos deste Edital. Aquele que apenas declarar

no momento da inscrição, sem o devido envio do requerimento, não cumprindo  disposto nos  ITEM 7 deste Edital,  não terá sua

situação atendida.

4.2.4.1. O documento supracitado deve estar anexado ao ANEXO VI preenchido com as informações pertinentes, ter no envelope o

ANEXO VII preenchido corretamente e remetido para a empresa Energia Essencial Concursos Ltda.

4.2.4.1.2. Para sua segurança o documento deverá ser enviado pela ECT com protocolo de entrega.

4.3. AS INSCRIÇÕES OCORRERÃO     EXCLUSIVAMENTE DE FORMA PRESENCIAL no período previsto neste Edital.

4.4. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Vanini, na Rua Governador Ildo Meneguetti,

N° 297 – Centro – Vanini com a documentação necessária para a inscrição, no horário de expediente, de segunda a sexta-feira,   das
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8h00 ao 11h30 e das 13h30 as 17h30.

4.4.1. O interessado poderá se fazer representar por procurador deve seguir as instruções do item 1.5 deste Edital.

4.5. Não será aceita inscrição por outra forma que não a estabelecida neste Edital.

4.6. No ato de inscrição, após o preenchimento do formulário pelo funcionário designado pela Prefeitura Municipal de  Vanini, o

candidato, ou seu procurador, receberá o documento comprobatório da inscrição impresso para o pagamento da taxa de inscrição.

4.7. Para homologar sua inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa constante no documento dentro do período de

inscrição. Este será o seu registro de inscrição, desde que pago no prazo estabelecido neste Edital. É obrigatório que esse documento

o acompanhe em todas as etapas do Concurso Público, junto de documento oficial de identificação que contenha foto, conforme

este Edital.

4.7.1. Antes de efetuar o pagamento da taxa, o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para

inscrição. Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor da inscrição, salvo se for anulada a realização do Concurso Público por

conveniência ou interesse da Administração Municipal.

4.8. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado EXCLUSIVAMENTE na Tesouraria Municipal  no prazo previsto por esse

Edital no item 5 com o respectivo documento comprobatório da inscrição emitido e impresso. As solicitações de inscrições realizadas

fora deste período não serão acolhidas nem validadas.

4.8.1. Qualquer outra forma de recolhimento da taxa de inscrição, diferente das previstas neste Edital, invalida a inscrição.

4.9. A empresa Energia Essencial Concursos Ltda. juntamente com a Prefeitura Municipal de Vanini não aceitarão como pagamento

depósito bancários ou transferência entre contas.

4.10. O candidato terá sua inscrição homologada somente após a confirmação do pagamento, através da autenticação da taxa de

inscrição, no valor estipulado neste Edital e publicado em Edital próprio. O candidato não deve remeter à empresa Energia Essencial

Concursos Ltda., nem mesmo à Prefeitura Municipal de Vanini cópia de sua documentação ou recibo de pagamento de taxa de

inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados no ato de inscrição, sob as penas da lei.

4.10.1. O candidato cuja inscrição não for homologada não estará habilitado a participar do concurso público.

4.11. Após a realização da inscrição, observados os itens acima, não serão aceitos pedidos de alterações das opções de cargo e/ou

complementação/alteração de quaisquer dados cadastrais, salvo em caso de alteração de dados de identificação, como nome e

sobrenome, e ainda durante o período do prazo recursal.

4.12. Para efetuar a inscrição, é necessário o registro de documento de identidade. São considerados documentos de identidade

para  este  Edital:  carteiras  expedidas  pelos  Comandos  Militares,  pelas  Secretarias  de  Segurança  Públicas,  pelos  Institutos  de

Identificação  e  pelos  Corpos  de  Bombeiros  Militares;  carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício  profissional

(Ordens,  Conselhos,  etc.);  passaporte  brasileiro,  certificado  de  reservista,  carteiras  funcionais  do  Ministério  Público;  carteiras

funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de

habilitação (somente o modelo aprovado pelo Art. 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).

4.12.1.  Não serão aceitos  como documentos de  identidade:  certidões  de nascimento,  títulos  eleitorais,  carteiras  de motorista

(modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis

ou danificados.

4.13. Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de CPF – Cadastro de Pessoa Física, regularizado.

4.13.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, em tempo de obter o registro e o respectivo

número antes do término do período de inscrições.
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4.13.2.  Terá sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que utilizar  o CPF de

terceiro, podendo o candidato responder pelo ato nas formas da lei. As informações prestadas na ficha de inscrição bem como o

preenchimento dos requisitos exigidos serão de total responsabilidade do candidato ou de seu procurador.

4.13.3. Não terá sua inscrição efetivada o candidato que no ato da inscrição não declarar no campo solicitado que conhece, concorda

e submete-se às normas regedoras do Concurso Público.

4.14. Após a publicação do Edital com a Listagem Inicial de Inscrições, o candidato que desejar recursar sobre as inscrições, terá 02

(dois) dias úteis para fazê-lo, devendo cumprir o disposto no item "DOS RECURSOS" deste Edital.

4.14.1.  Se  o  candidato  identificar  a  necessidade  de  alteração  cadastral  e  não  havendo  a  apresentação  do  recurso  no  prazo

estabelecido ou o indeferimento do mesmo, acarretará o cancelamento do pedido de inscrição e na consequente eliminação do

candidato do presente Concurso.

4.15. Os documentos exigidos para a investidura do cargo não são exigidos no ato da inscrição, porém, para que o candidato goze

dos benefícios decorrentes da aprovação, deverá comprovar devidamente toda a documentação exigida pelo Município, conforme o

que dispõe este Edital e as Leis Municipais.

5. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO

5.1. O período de inscrição para o presente Concurso Público, de que trata este Edital, será d e 07 de julho de 2014 até o dia 17 de

julho de 2014 no horário apresentado no ITEM 4.4 deste Edital.

5.2. As inscrições ocorrerão apenas neste período determinado e regulam-se pelos critérios apresentados neste Edital.

6. DOS VALORES DE INSCRIÇÃO

6.1. Os valores das inscrições de cada cargo de que trata este Edital estão previstos na tabela 01.

Cargos Valor da inscrição

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO R$ 100,00

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR R$ 150,00

6.2. A Prefeitura Municipal de Vanini e a Empresa Energia Essencial Concursos Ltda. não se responsabilizam por inscrições realizadas

fora do horário ou condições não estabelecidas neste Edital.

7. DAS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÕES DE CANDIDATOS PPD (Pessoas Portadoras de Deficiência)

7.1. Os candidatos Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD) têm assegurado o direito de prestar as provas deste Concurso Público.

Participarão em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos

critérios de aprovação, ao dia, horário, duração e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida desde que as atribuições do

cargo sejam compatíveis com as características da deficiência de que são portadores, em obediência ao disposto no Artigo 37, inciso

VIII da Constituição Federal, no Decreto Federal nº 3.298 de 1999, e no Artigo 70 do Decreto Federal nº 5.296 de 2004.

7.2. Serão asseguradas aos candidatos PPD 5% (cinco por cento) das vagas, por cargo, então existentes e das futuras, até extinta a

validade do concurso, para o cargo pretendido.

7.2.1. Caso o número de vagas oferecidas impossibilite a obtenção do percentual de 5% (cinco por cento), será reservado pelo
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menos 01 (uma) vaga a cada número de 20 (vinte) oferecidas.

7.3. Haverá listagem diferenciada de classificação para os candidatos PPDs se houver candidatos desta natureza. Será garantida a

nomeação e/ou admissão do candidato PPD que lograr classificação, em igualdade de condições com os demais candidatos do

certame público, não constituindo impedimento à admissão e/ou nomeação no cargo e impedimento à posse a necessidade ou

limitação sensorial, desde que não haja incompatibilidade com o exercício do mesmo cargo. 

7.4. A comprovação da deficiência, sua identificação e a compatibilidade para o exercício do cargo, na forma prevista neste Edital,

serão previamente atestadas por laudo ou atestado médico, "NO PERÍODO DA INSCRIÇÃO", sob pena de perda da vaga destinada às

pessoas com deficiência. 

7.4.1. O laudo de que trata o item anterior deverá ser atestado nos moldes do ANEXO V deste Edital.

7.5. Os candidatos que necessitarem de tratamento diferenciado para poderem executar a prova objetiva ou os que necessitarem de

provas  especiais  deverão  obrigatoriamente  discriminar  no  Requerimento  apresentado  no  ANEXO IV,  e  encaminhar  à  empresa

Energia  Essencial  Concursos Ltda.,  conforme  ANEXO VII,  até  o prazo máximo do final  das  inscrições,  por  SEDEX ou AVISO DE

RECEBIMENTO (AR), e ainda observando as instruções contidas nas DISPOSIÇÕES FINAIS deste Edital.

7.5.1. Somente serão considerados os pedidos de que trata o item anterior enviados com postagem até a data limite especificada.

Serão consideradas a data e hora que consta no carimbo de postagem do Correio.

7.6. Os candidatos, no momento da posse, serão submetidos à avaliação por junta médica, nomeada pela Prefeitura Municipal, para

comprovação da sua compatibilidade com o exercício das atribuições.

7.6.1.  Se o candidato for considerado pelo Laudo Médico sem condições compatíveis com o cargo pretendido, não poderá ter

investidura no Cargo para o qual se inscreveu.

7.7. A Prefeitura Municipal de Vanini e a empresa Energia Essencial Concursos Ltda. não classificam como PPDs os candidatos com

distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e similares.

7.8. Os candidatos Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD) devem agir em observância também ao item 4 e subitens deste Edital, no

que concerne à forma, prazos, meios e obrigações que regulam as inscrições.

8. DO ENCERRAMENTO E DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

8.1. No dia 17     de julho     de 2014 encerra-se, às 17h30, o período de inscrição e impressão do boleto para pagamento.

8.1.1. As inscrições poderão ser pagas somente no período de atendimento da tesouraria da Prefeitura Municipal de Vanini.

8.2.  O  candidato  DEVERÁ  ACOMPANHAR ESSE  EDITAL,  BEM COMO A  RELAÇÃO INICIAL  DAS INSCRIÇÕES para  confirmar  sua

inscrição. Caso sua inscrição não tenha sido homologada ou tenha sido homologada com dados incorretos, o candidato poderá se

utilizar do período recursal para solicitar a devida alteração do Edital de homologação inicial de inscrições.

8.2.1. Não haverá hipótese de admissão de recurso fora do prazo previsto e nem de outra instância para apresentação de novo

recurso.

8.3. Se mantida a não homologação, o candidato será eliminado do Concurso Público, não assistindo direito à devolução do valor da

inscrição.

8.4.  O candidato terá acesso ao Edital  com a Listagem Final  das Inscrições,  com a respectiva relação de inscritos,  o qual  será

publicado no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal de Vanini, na INTERNET, pelo site www.energiaessencial.com e no site

www.pmvanini.com.br.
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9. DAS PROVAS OBJETIVAS

Tabela 02

Data e horário de realização das provas objetivas Cargos

3/08/2014 às 08h00 PARA TODOS OS CARGOS

9.1. As Provas Objetivas para todos os cargos públicos constantes neste Edital com a tabela acima, confirmada no ANEXO I e terão

caráter classificatório.

9.1.1. O caderno de questões das Provas Objetivas conterá 40 (quarenta) questões; cada questão conterá 4 (quatro) alternativas de

resposta, identificadas pelas letras A, B, C, e D, sendo correta apenas uma dessas alternativas.

9.1.2. Na realização das Provas Objetivas será fornecido o Cartão de Respostas pré-identificado com os dados do candidato, para

aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das respostas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

9.2. As Provas Objetivas serão realizadas na cidade de Vanini, em local estabelecido e publicado em Edital próprio que tratará sobre a

Listagem Final das Inscrições e Convocação para Prova Objetiva.

9.3. As provas objetivas conterão 40 questões organizadas conforme o quadro abaixo:

Tabela 03

Cargos Provas/Conteúdos Questões Peso
Pontuação

Total Minimo para aprovação

Todos os cargos

Lingua Portuguesa 20 2 40 2

Legislação 10 2 20 2

Conhecimentos Específicos 10 4 40 20

Total 40 100

9.4. Será considerado aprovado nas Provas Objetivas o candidato que alcançar todos os quesitos mínimos apresentados:

a) atingir o mínimo de 10 acertos do total da prova;

b) atingir o mínimo de 5 (cinco) acertos na prova de conteúdo de Conhecimentos Específicos;

c) acertar ao menos uma questão nas disciplinas de Língua Portuguesa e Legislação.

9.5. Não atingindo este mínimo, o candidato estará excluído automaticamente deste Concurso Público.

9.6. Os Conteúdos Programáticos de cada uma das Provas Objetivas e a sua Bibliografia sugerida constam no ANEXO III deste Edital.

9.6.1. A Bibliografia Sugerida tem o intuito de orientar os estudos dos candidatos, não tendo a função de restringir os assuntos

abordados nas provas. Os assuntos da prova se basearão no Conteúdo Programático.

9.7. A duração da Prova Objetiva será de 3 (três) horas para todos os cargos de todos os níveis.

9.7.1 - Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas.

9.8.  O candidato deverá  obrigatoriamente comparecer para a realização das provas objetivas munido de caneta esferográfica de

tinta  azul  ou  preta  e  acompanhado  também  obrigatoriamente de  documento  oficial  de  identificação  em  perfeito  estado  de

conservação que contenha foto. Serão considerados documentos de identidade válidos para este Edital: carteiras expedidas pelos

Comandos  Militares,  pelas  Secretarias  de  Segurança  Públicas,  pelos  Institutos  de  Identificação  e  pelos  Corpos  de  Bombeiros
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Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte brasileiro,

certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei

Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo Art. 159

da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).

9.9.  Os portões dos locais  de  prova serão abertos com 01 (uma) hora de antecedência.  Para evitar  atropelos de última hora,

sugerimos a presença do candidato com no mínimo 30 (trinta) minutos do inicio das provas objetivas.

9.9.1. Os portões dos locais de prova serão fechados no horário do início das provas objetivas estabelecido na TABELA 2 apresentada

no início deste Item. Após o fechamento dos portões, não será permitida a entrada de nenhum candidato ou pessoa estranha à

coordenação no local de provas.

9.9.2. Não será admitido o ingresso de candidatos no local de realização das provas objetivas após ter iniciado a realização da prova.

9.10. O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo acompanhado de um

fiscal, e estará sujeito ao teste de detector de metais, para atestar que não está de posse de nenhum objeto prejudicial à realização

do certame.

9.11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova, após 1 (uma) hora do início do evento; descumprido

esse item, o candidato estará automaticamente desclassificado do Concurso Público.

9.12. Não haverá segunda chamada para as provas objetivas; o não comparecimento nessas provas, qualquer que seja a alegação,

acarretará a eliminação automática do candidato do certame.

9.13. É vedado ao candidato prestar a prova objetiva fora do local, data e horário divulgado pela organização do Concurso Público.

9.14. Durante a realização das provas objetivas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação, informações

referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação.

9.14.1. Não será fornecido, por qualquer membro da  equipe de aplicação, material ou equipamento de apoio para realização da

prova, como, por exemplo, lápis, caneta, borracha, régua, folha de papel.

9.15.  Distribuídos  os  Cadernos  de  Questões  aos  candidatos  e,  na  remota  hipótese  de  verificarem-se  falhas  de  impressão,  o

Coordenador do Local das Provas, poderá diligenciar para substituir os cadernos de questões defeituosos, ou proceder à leitura dos

itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um caderno de questões completo. Se a ocorrência verificar-se após o início da

prova, o Coordenador do Local das Provas, mediante expressa autorização da Energia Essencial Concursos Ltda., estabelecerá prazo

para compensação do tempo usado para regularização do caderno.

9.15.1. A diligência a que se refere este item somente poderá ser realizada enquanto não houver findo o tempo mencionado no item

9.11.

9.16. Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a realização das provas objetivas:

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;

b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova;

c) utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta;

d) utilizar-se de quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados e informações;

e)  faltar com a devida urbanidade e/ou educação para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades

presentes ou outros candidatos;

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

g) ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de Respostas ou Caderno de Questões;
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h) descumprir as instruções contidas neste Edital e no Caderno de Questões;

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

j) caso o candidato use cabelos compridos ou vestimenta que cubra a estrutura externa auditiva, o candidato deverá permitir que

seja examinado para que o fiscal possa constatar visualmente a inexistência de qualquer aparelho auditivo ilegal;

k) recusar-se a retirar e/ou guardar seus pertences pessoais como boné, chapéu, óculos escuros, relógio digital, garrafa com rótulo,

régua com tabuada ou tabela periódica, etc. (a enumeração é meramente exemplificativa, podendo ser expandida a outros objetos

similares quanto ao aspecto prejudicial à aplicação das provas);

l) recursar a se submeter a exame com o uso de detector de metais, caso seja utilizado no certame;

m) estiver portando armas;

n) apresentar-se e realizar a prova em local diferente da convocação oficial.

9.16.1. Por uma questão de segurança os aparelhos eletrônicos deverão estar desligados e com alarmes desativados pelo candidato,

e assim permanecer até a saída do local de realização das provas, pois uma vez que estes sejam avistados ligados, ou que haja a

emissão/recebimento de quaisquer sons ou dados,  o candidato estará  sujeito à imediata desclassificação.  Não haverá guarda-

volumes no local de realização das provas.

9.16.2. Na hipótese do item “l”, o candidato não será obrigado a fazê-lo, porém estará desclassificado do certame.

9.16.3. Na hipótese do item “m”, caso o candidato seja servidor público da Polícia Militar ou Civil ou Militar das Forças Armadas,

deverá apresentar autorização emitida pelo seu órgão de origem que autorize o uso do equipamento no local da prova bem como

pessoa autorizada a ficar de posse do seu equipamento de trabalho.

9.17. Se, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o candidato utilizado processos

ilícitos, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público, podendo responder civil e legalmente.

9.18. Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente, o Cartão Resposta devidamente

assinado na área específica designada nas instruções do próprio Cartão.

9.19. Os  cadernos das provas objetivas  poderão ser levados pelos candidatos, somente após 1 (uma) hora do início do evento,

sendo que em nenhuma hipótese servirão para fins de correção e/ou classificação.

9.19.1. A prova-padrão de cada cargo estará disponível na internet, no site www.energiaessencial.com para uso dos candidatos para

possíveis recursos.

9.20. Para interposição de recursos, os candidatos deverão observar as regras do item “DOS RECURSOS” deste Edital.

9.21.  No dia da realização das provas, além dos documentos solicitados neste Edital,  na hipótese de o nome do candidato não

constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a Energia Essencial Concursos Ltda.,

procederá à inclusão do candidato, desde que apresente o documento comprobatório da inscrição pago, mediante preenchimento

de formulário específico. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pela Empresa, na fase do Julgamento das

Provas Objetivas, com o intuito de verificar a pertinência da referida inscrição. Constatada a improcedência da inscrição, o candidato

terá  direito  a  interposição  de recurso,  observando o  mesmo prazo  e  período  para  recursos  da prova objetiva.  Caso não seja

contestada a decisão da Empresa promotora do concurso, a inscrição será automaticamente cancelada, independentemente de

qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

9.21.1. Ficando constatada a má fé do candidato, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público,

podendo responder civil e criminalmente.

9.22. Os 02 (dois) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão retirar-se da sala simultaneamente, após o lacramento
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dos envelopes das provas e dos cartões de resposta devidamente desidentificados.

9.22.1.  O candidato que se recusar a cumprir o disposto no item anterior, ou que de alguma forma perturbar,  constranger ou

intimidar candidato(s) que ainda estiver (em) realizando a prova será desclassificado do Concurso Público.

10. DOS CARTÕES DE RESPOSTA

10.1. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o Cartão de Respostas, que será o único documento

válido para a correção.

10.2. O preenchimento do Cartão de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade

com as instruções específicas contidas neste Edital, na capa do Caderno de Questões e no próprio Cartão de Respostas. Não haverá

substituição do Cartão de Respostas por erro, rasura ou danos causados pelo candidato.

10.2.1. Será anulada a resposta que contiver mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada, ou que contiver emenda ou rasura no

cartão de respostas, ou ainda que for preenchida de forma diversa ao exposto neste edital e na capa do caderno de questões.

10.3. O preenchimento das áreas específicas de respostas no Cartão de Respostas deve ser obrigatoriamente preenchido de maneira

integral cobrindo todo o espaço conforme exemplo apresentado no próprio Cartão de Respostas. Não será validada a resposta

preenchida em desacordo com o estipulado.

10.3.1. O candidato que NÃO assinar o cartão de respostas estará sujeito à desclassificação do certame.

10.4.  Caso  o  Cartão  de  Respostas  esteja  danificado  ou  não  exista  por  ocasião  da  entrega  ao  candidato,  será  prontamente

providenciado o fornecimento de um Cartão de Respostas reserva sem oferecer prejuízo algum ao candidato.

10.5. Os cartões de resposta serão submetidos aos devidos cuidados de sigilo conforme as orientações apresentadas no ANEXO VIII

deste Edital.

10.6. Ao terminar as provas objetivas, o candidato entregará ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente, o Cartão de Respostas devidamente

assinado na área específica designada nas instruções do próprio Cartão de Respostas.

10.7. Ao final dos trabalhos de cada sala, o fiscal procederá ao lacramento dos envelopes, com o acompanhamento dos dois últimos

candidatos que permanecerem no local até a entrega da última prova.

11. DA PROVA DE TÍTULOS

11.1. Ocorrerá Prova de Títulos, atendendo aos requisitos legais das Leis Municipais, para todos os cargos especificados na Tabela 1

apresentada no item "DAS VAGAS" deste Edital.

11.2. A Prova de Títulos será aplicada para os candidatos aprovados nas Provas Objetivas, e terá critério de soma simples em suas

notas na Prova Objetiva, compondo a nota final do candidato de forma a respeitar os critérios estabelecidos pela legislação do

Município de Vanini e demais normas que amparem o tema.

11.2.1. A tabela abaixo apresenta o critério de avaliação dos títulos:

1 - ADICIONAIS E/OU APRIMORAMENTOS - GRADUAÇÃO Pontuação
Doutorado 6,0
Mestrado 5,0
Especialização 360 a 660 horas 4,0
Pós-graduação 4,0
2 - CURSOS ATINENTES AO CARGO – Com data de emissão do comprovante dentro dos últimos 05 (cinco) anos
Qualquer curso com duração de até 40 horas, relativos ao cargo. 2,0
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Qualquer curso com duração de 41 a 60 horas, relativos ao cargo. 2,5
Qualquer curso com duração de 61 a 90 horas, relativos ao cargo. 3,0
Qualquer curso com duração acima de 90 horas, relativos ao cargo. 3,5
3 - OFICINAS PEDAGÓGICAS – Com data de emissão do comprovante dentro dos últimos 05 (cinco) anos
Oficinas Pedagógicas atinentes à função de magistério com carga horária de até 30 horas ou sem especificação de 
carga horária. 2,0

Oficinas Pedagógicas atinentes à função de magistério com carga horária de mais de 30 horas. 3,5
4 - OUTROS EVENTOS – SIMILARES – Com data de emissão do comprovante dentro dos últimos 05 (cinco) anos
Encontros, Seminários, Simpósios e/ou similares de qualquer nível, porém relacionados à atividade de professor 
e/ou educador ou que reflete o aprimoramento profissional ou intelectual. 1,5

5. Máximo de 10 (dez) pontos nesta prova e máximo de 10 (dez) títulos por candidato.
6. O curso de exigência do cargo não será utilizado para pontuação. Títulos de formação de nível médio não serão pontuados. 
Títulos de graduação ou pós-graduação, além do de exigência terão pontuação conforme item 1.
7. Títulos sem conteúdo especificado não serão pontuados, caso não se possa aferir a relação com o cargo.
8. Para comprovação do item 2 e 3 desta Grade, o comprovante poderá ser diploma ou certificado de conclusão do curso 
expedido pela entidade promotora. Não serão pontuados boletim de matrícula, histórico escolar ou outra forma que não a 
determinada acima, não devendo o candidato entregar documentos que não estejam na forma exigida.
9. Os diplomas de Graduação – curso superior ou Licenciatura Plena e os de pós-graduação em nível de especialização, 
mestrado ou doutorado devem estar devidamente registrados e para estes não serão aceitas declarações ou atestados de 
conclusão do curso ou das respectivas disciplinas.
10. Cursos de língua estrangeira, relações humanas e informática serão pontuados para todos, quando apresentados, dentro do
disposto no item 2, onde será inserido.
11. Os documentos, em língua estrangeira, de cursos realizados, somente serão considerados quando traduzidos para a Língua 
Portuguesa, por tradutor juramentado e revalidados por instituição brasileira.
12. Não serão pontuados títulos relativos a quaisquer serviços prestados, remunerados ou não, inclusive tempo de serviço 
público ou privado, estágios ou monitorias, bem como participação em cursos, simpósios, congressos, etc. como docente, 
palestrante ou organizador.
13. Todos os documentos terão de ser entregues obrigatoriamente em cópias autenticadas em cartório.

11.3. O total máximo de pontos que o candidato pode obter com a prova de títulos pela formação é de 10 (dez) pontos.

11.4. O candidato não poderá exceder o total de títulos (máximo de 10) estabelecido neste Edital. Caso o candidato envie mais

títulos que o estabelecido, estes perderão direito à pontuação, cabendo aos membros da Banca Avaliadora da empresa Energia

Essencial Concursos Ltda. julgar o fato.

11.5. Não será contado na pontuação o título de graduação acadêmica de exigência do cargo para a qual o candidato se inscreveu.

11.6. O candidato terá o período de 3 (três) dias úteis após a publicação do Edital que divulgará o gabarito final após os recursos da

prova objetiva, para enviar todos os títulos, sendo todas as cópias obrigatoriamente autenticadas, assim como também deverá

ocorrer em caráter obrigatório o Relatório de Discriminação de Títulos perfeitamente preenchido de forma legível e sem rasuras,

conforme ANEXO X, à Empresa Energia Essencial.

11.6.1. O endereçamento à empresa citada no item 11.6 deve  obrigatoriamente ser realizado com a identificação devidamente

preenchida e legível do ANEXO VII.

11.7. Somente serão considerados aptos para avaliação, os títulos enviados com postagem até a data limite especificada neste Edital.

Serão consideradas a data e hora que consta no carimbo de postagem do Correio.

11.7.1 Somente serão considerados e avaliados aqueles títulos que: 

a) estiverem acompanhados do relatório do ANEXO X com todos os campos perfeitamente preenchidos;

b) apresentar na parte externa do envelope na face frontal a etiqueta apresentada no  ANEXO  VII com o nome da Prefeitura, o

número do Edital do Concurso Público, o nome do candidato, o número da inscrição e o cargo pretendido do candidato; 

c) apresentar autenticação em cartório na face do documento onde constam as informações necessárias para cumprir os requisitos
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exigidos para a pontuação do título. 

11.8. Será de exclusiva responsabilidade do candidato a entrega da documentação referente a títulos, os quais deverão ser entregues

de uma única vez, não se admitindo complementação, suplementação, inclusão e/ou substituição de documentos. 

11.8.1. Não serão aceitos títulos entregues em qualquer uma das seguintes condições: fora do prazo, por fax, por INTERNET ou por

qualquer outra forma não prevista na publicação deste Edital.

11.9. Somente serão aceitas certidões ou declarações de instituição de Ensino Superior legalmente reconhecida pelo sistema de

Ensino, conforme a legislação em vigor e ainda devem referir-se a Cursos comprovadamente concluídos. 

11.10. Os títulos referentes à conclusão de Curso de Pós-Graduação em Nível de Mestrado ou de Doutorado deverão ser de Cursos

reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - do Ministério da Educação e, caso o

candidato ainda não detenha a posse de seu diploma de mestrado e/ou doutorado, deverá apresentar em seu lugar a ata da

dissertação e ata da defesa de tese, acompanhadas da declaração do coordenador do Curso atestando a aprovação.

11.10.1. Os títulos referentes ao Curso de Pós-Graduação lato sensu somente serão aceitos mediante certificados de conclusão que

mencionem a área de conhecimento do Curso  e forem acompanhados do respectivo histórico  escolar,  do qual  deve constar,

obrigatoriamente (Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007): 

I  -  relação das  disciplinas,  carga  horária,  nota  ou conceito  obtido pelo  aluno e  nome e  qualificação dos professores  por  elas

responsáveis; 

II - período e local em que o Curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico; 

III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do Curso e nota ou conceito obtido; 

IV - declaração da instituição de que o Curso cumpriu todas as disposições da presente Resolução; e

V - indicação do ato legal de credenciamento da instituição, tanto no caso de Cursos ministrados à distância como nos presenciais.

11.11.  O título  referente  ao Curso de Pós-Graduação,  quando for  realizado no exterior  somente será  considerado válido se  o

documento estiver traduzido para o português, por tradutor juramentado e em conformidade com as normas estabelecidas na

Resolução nº 01, de 03 de abril de 2001 e suas atualizações, se houver, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de

Educação.

11.12. Em nenhuma hipótese serão devolvidas ou disponibilizadas cópias, aos candidatos, dos documentos referentes aos títulos.

Por este motivo, os candidatos não devem enviar seus documentos, certificados e diplomas originais, e sim autenticados conforme já

disposto neste Edital.

12. DOS RECURSOS

12.1. Os prazos para apresentação de recursos, em todas as fases deste concurso, serão de 2 (dois) dias úteis contados a partir do

primeiro dia útil após a data da publicação do edital. Nos pedidos recursais, deverão constar a perfeita identificação do reclamante, a

matéria da prova e a questão ou questões impugnadas, bem como as razões do pedido, fundamentadamente. Só será deferido o

requerimento se o candidato comprovar que houve erro da banca examinadora ou atribuições diferentes para soluções iguais.

12.1.1. Todos os prazos deste Edital começam a contar imediatamente a partir do primeiro dia útil posterior ao da data da divulgação

da informação à qual deu origem.

12.2. Todos os recursos deverão ser feitos por escrito e em formulário próprio para recursos, do ANEXO VI deste Edital, respeitando

obrigatoriamente os requisitos dos itens "a" e "b", conforme segue:
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a)  Deverão ser enviados à Empresa Energia  Essencial  e  deve  obrigatoriamente ser  realizado com a identificação devidamente

preenchida e legível do ANEXO VII.

b) Somente serão considerados aptos para avaliação, os recursos enviados com postagem até a data limite especificada neste Edital

ou em Edital específico. Serão consideradas a data e hora que consta no carimbo de postagem do Correio.

12.3. Somente serão considerados e avaliados aqueles recursos que:

a) estiverem acompanhados do relatório do ANEXO IV com todos os campos perfeitamente preenchidos;

b) apresentar na parte externa do envelope na face frontal  a  etiqueta apresentada no  ANEXO VII com o nome da  Prefeitura

Municipal de Vanini, o número do Edital do Concurso Público, o nome do candidato, o número da inscrição e o cargo pretendido do

candidato.

12.4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que possuírem:

a) fundamentação, argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação;

b) redigido com grafia compreensível e, quando grafado a punho, perfeitamente legível;

c)  01  (um) formulário  (ANEXO  VI)  por  recurso.  Havendo o  preenchimento de mais  de um recurso por  formulário,  estes  serão

desconsiderados sem a avaliação de mérito e teor.

12.4.1. Os recursos referentes a questões das provas objetivas só serão avaliados se houver o devido, correto e justo preenchimento

de todos os campos do requerimento.

12.5. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo com o

gabarito oficial definitivo.

12.5.1. Na ocorrência de provimento de recurso, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida para uma

classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida

para a prova.

12.6. Havendo questões anuladas, elas serão pontuadas como corretas a todos os candidatos.

12.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, INTERNET, telegrama ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.

12.7.1. Os pedidos de recurso que apresentarem vícios de forma ou que contrariarem o disposto neste item do presente Edital serão

indeferidos.

12.7.2. Não serão aceitos pedidos de recurso que tenham assinatura/chancela de qualquer outra pessoa que não seja o próprio

candidato.

13. DA CLASSIFICAÇÃO

13.1. A classificação observará a ordem numérica decrescente da pontuação total final obtida das provas, aplicando-se os critérios

de desempate conforme este Edital.

14. DO DESEMPATE

14.1.  O  desempate  dar-se-á  de  acordo  com  os  critérios  abaixo,  pela  ordem  e  na  sequência  apresentada,  obtendo  melhor

classificação o candidato que:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição, conforme art. 27, parágrafo único, do Estatuto do

Idoso;
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b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos;

c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;

d) obtiver maior pontuação em Legislação;

e) obtiver melhor êxito no sorteio.

14.2. O desempate, por sorteio, dar-se-á através do sistema de sorteio apresentado a seguir:

14.2.1. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente,

conforme o resultado do primeiro  prêmio da  extração  da Loteria  Federal  imediatamente posterior ao  dia  da Prova Objetiva,

segundo os critérios a seguir:

a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será crescente;

b) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será decrescente.

14.2.2. Segue a seguir um exemplo sobre a forma de desempate:

Se o resultado da Extração da Loteria Federal do dia referido no item 14.2.1 em seu primeiro prêmio for o número 61.143, soma-se

os algarismos (6+1+1+4+3) =15, como o resultado deu ímpar, a ordem para os candidatos em situação de empate será pela ordem

decrescente de inscrição. Ou seja, se os candidatos com as seguintes inscrições a título de exemplo: 102, 210 e 319 estiverem

empatados,  com o resultado ímpar acima, a ordem de classificação destes restará invertida,  classificando em primeiro lugar o

inscrito sob nº 319, e depois o de nº 210 e finalmente o candidato com a inscrição nº 102.

Se o primeiro prêmio tivesse sido 61.144, somando os algarismos o resultado seria 16, par. Neste caso a ordem de classificação dos

candidatos empatados seria crescente, e o resultado seria 102, 210 e 319.

14.3. Não havendo extração da Loteria Federal na data marcada, será considerada a data da extração imediatamente posterior.

15. DO PROVIMENTO DAS VAGAS

15.1. O provimento dos cargos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.

15.2. Os candidatos aprovados, em número de acordo com este Edital, serão convocados, sendo de sua responsabilidade exclusiva a

manutenção de seus dados pessoais e de endereço atualizados, mantendo sempre informada a Prefeitura Municipal de Vanini sobre

estes dados pessoais, até o final do prazo de validade deste Concurso.

16. DA HOMOLOGAÇÃO E DA VALIDADE

16.1.  O resultado final  será homologado pela Prefeitura Municipal de Vanini  e será divulgado publicamente com a afixação no

Quadro  de  Publicações  da  Prefeitura  Municipal  de  Vanini,  no  site  da  empresa  Energia  Essencial  Concursos  Ltda.,  no  site

www.pmvanini.com.br, se a autoridade competente julgar necessário, também em jornais de comunicação de ampla circulação da

região do município.

16.2. A validade do Concurso Público será de até 2 (dois) anos, a partir da data da publicação da homologação do resultado final,

podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

17. DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO

17.1. Os candidatos chamados para nomeação, que não comparecerem nos prazos estabelecidos em Lei, perderão a sua nomeação,

convocando-se o candidato seguinte.
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17.1.1. O candidato que não aceitar a sua designação desde que apresente a documentação exigida perderá o lugar na classificação

inicial, passando a ocupar o último lugar na lista dos classificados, com vistas à nova convocação se este for seu desejo, devendo

fazer a sua opção por escrito.

17.2. Por ocasião da nomeação serão exigidos dos candidatos classificados os documentos que seguem:

a) Estar devidamente aprovado no Concurso Público classificado dentro das vagas estabelecidas neste Edital.

b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que o candidato esteja amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e

portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, no termos do parágrafo 1º, Art. 12, da Constituição Federal e do

Decreto Federal nº 70.436/72.

c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos no ato da posse, respeitando a idade mínima apresentada neste Edital exigida para o

cargo pretendido.

d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino).

e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

f) Possuir habilitação para o cargo pretendido, conforme o disposto nas tabelas de cargos, na data da posse.

g)  Não  perceber  proventos  de  aposentadoria  civil  ou  militar  ou  remuneração  de  cargo,  ou  função  pública  que  caracterizem

acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.

17.2.1. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.

17.2.2. O candidato, por ocasião da POSSE, deverá comprovar todos os requisitos acima relacionados além de outros documentos

que a Prefeitura Municipal de Vanini o exigir no momento da convocação para a nomeação, nos termos da Lei. A não apresentação

dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a nomeação do candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da

inscrição no Concurso Público.

17.3.  O candidato aposentado por aposentadoria especial não poderá ingressar na Prefeitura Municipal de Vanini em cargo cujo

exercício da atividade infrinja disposição contida na Lei Federal nº 9.032 de 28 de abril de 1995.

17.4.  No  ato  da  nomeação,  o  candidato  não  poderá  estar  aposentado  por  invalidez  e  nem  possuir  idade  de  aposentadoria

compulsória, ou seja, 70 anos. Também não poderá receber proventos de aposentadoria oriundo de cargo, ou função exercidos

perante a União, Estado, Distrito Federal, Município e suas autarquias, empresas ou fundações, conforme preceitua o Art. 37, § 10

da Constituição Federal, com a redação de Emenda Constitucional n° 20 de 15/12/98, ressalvada as acumulações permitidas pelo

inciso XVI do citado dispositivo constitucional, os cargos eletivos e os cargos em comissão.

17.5. A inspeção médica, é condição indispensável para o ingresso no serviço público.

17.5.1. Além dos exames gerais, de acordo com a natureza do cargo, poderão ser exigidos exames suplementares, nos termos da Lei

que criar o mesmo.

17.6. O candidato nomeado que não for considerado apto pela perícia médica da Prefeitura Municipal de Vanini, terá seu ato de

nomeação tornado sem efeito.

17.7. O exame médico admissional tem caráter eliminatório.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1.  A  Prefeitura Municipal de Vanini e a empresa Energia Essencial Concursos Ltda. não assumem qualquer responsabilidade

quanto ao transporte, alojamento e/ou alimentação dos candidatos, quando da realização das etapas deste Concurso Público.
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18.2. A legislação que vier a vigorar após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos de Lei e Atos

Normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas do Concurso.

18.3. O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá solicitá-la até o término das inscrições, por

meio do preenchimento obrigatório do  ANEXO IV deste Edital, e encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR) à Energia

Essencial  Concursos Ltda.  (endereço no  ANEXO VII),  juntando à  sua  solicitação,  Laudo  Médico  (original  ou  cópia  autenticada)

expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores ao encerramento das inscrições que justifique o atendimento especial

solicitado. O referido Laudo deverá ser nos moldes do ANEXO V do presente Edital ou equivalente.

18.3.1. O candidato que não realizar a solicitação de que trata este item anterior até o término das inscrições, seja qual for o motivo

alegado, poderá não ter a condição atendida.

18.3.2. A candidata que desejar amamentar deverá, além de requerer atendimento especial para realizar a prova, comparecer ao

local do exame acompanhada de pessoa maior de 18 anos que ficará responsável pela guarda da criança. O menor e o responsável

ficarão em sala especial. Nos momentos de amamentação a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de

prova, acompanhada de uma fiscal. O tempo destinado à amamentação que não poderá exceder 15 minutos, e não será acrescido

ao tempo de duração da prova.

18.3.2.1. Se a candidata requerente de realização de amamentação não comparecer com a pessoa maior de 18 anos, que ficaria

responsável pela guarda da criança, não poderá realizar a prova, ficando por isso desclassificada do concurso.

18.3.2.2.  Na  sala  reservada  para amamentação  ficarão  somente  a  candidata  lactante,  a  criança  e  uma fiscal,  sendo  vedada  a

permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.

18.4. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

18.5. Os candidatos aprovados neste Concurso Público serão convocados na medida das necessidades da Prefeitura Municipal de

Vanini.

18.6.  Por justo motivo, a critério da Prefeitura Municipal de Vanini, a realização de 1 (uma) ou mais provas do presente Concurso

Público poderá ser adiada, sem a necessidade de prévio aviso, devendo, no entanto, ser comunicado aos candidatos por novo Edital

as novas datas em que se realizarão as provas.

18.7. Todas as demais informações sobre o presente Concurso Público, as listas contendo os resultados das provas, serão divulgadas

conforme o disposto neste Edital, cabendo ao candidato, a responsabilidade de manter-se informado.

18.8. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para investidura até a data da posse e/ou a prática de falsidade ideológica,

bem  como  qualquer  irregularidade  em  qualquer  fase  do  concurso,  acarretarão  cancelamento  da  inscrição  do  candidato,  sua

eliminação do Concurso Público e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados pela Fundação, ainda que já tenha sido

publicado o edital de homologação do resultado final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

18.8.1. O candidato que fizer qualquer declaração falsa ou inexata ao se inscrever, ou que não possa satisfazer todas as condições

enumeradas neste Edital, terá cancelada sua inscrição e serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que tenha sido

aprovado nas provas e exames ou nomeado.

18.9. Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos enquanto houver tempo hábil anterior à data da

convocação dos candidatos para as provas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.

18.10. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Concurso Público contidas nos comunicados, neste edital e

em outros a serem publicados.
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18.11. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a

este Concurso Público divulgados pelos sites www.energiaessencial.com e www.pmvanini.com.br.

18.11.1.  Após a  homologação  do  concurso  as  informações  constaram  apenas  no  site  da  Prefeitura  Município  de  Vanini  –

www.pmvanini.com.br.

18.12.  Não  será  permitida  a  participação  de  candidatos  em  grau  de  parentesco  até  o  segundo  grau  com  qualquer  pessoa

pertencente à empresa contratada.

18.13.  Os casos omissos,  pertinentes  à  realização deste Concurso Público e os  efeitos  decorrentes deles serão dirimidos,  pela

Prefeitura Municipal de Vanini, em conjunto com a empresa Energia Essencial Concursos Ltda.

18.14. O Foro da Comarca de  Vanini será o competente para dirimir questões relacionadas à Prefeitura Municipal de Vanini. As

questões referentes à Empresa Energia Essencial Concursos Ltda. serão dirimidas na Comarca de Porto Alegre-RS.

Vanini, 04 de julho de 2014.

ALCEU CASTELLI

Prefeito Municipal
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ANEXO I

P R E V I S Ã O  D E  C R O N O G R A M A *

Publicação do Edital de abertura do Concurso Público 04/07/14

Abertura de inscrições 07/07/14

Encerramento das inscrições 17/07/14

Edital com a listagem inicial dos inscritos, antes dos recursos 22/07/14

Abertura de prazo para recurso sobre as inscrições 23/07/14

Encerramento do prazo de recursos sobre as inscrições 24/07/14

Edital de homologação das inscrições, resultado dos recursos e convocação para as provas objetivas 29/07/14

Realização das Provas Objetivas 03/08/14

Publicação do Edital do gabarito das provas objetivas antes dos recursos 05/08/14

Abertura de Prazo para recurso sobre o gabarito inicial 06/08/14

Encerramento de Prazo para recurso sobre o gabarito inicial 07/08/14

Edital com análise dos recursos sobre o gabarito inicial + Gabarito final + Divulgação do resultado da Classificação 
Final das Provas Objetivas + Prazo para envio de Títulos 12/08/14

Abertura de Prazo para envio de Títulos 13/08/14

Encerramento de Prazo para envio de Títulos 15/08/14

Publicação Edital Classificação Final (com sorteio conforme Edital) após análise de recursos de Provas de Títulos 01/09/14

Abertura de Prazo para recurso sobre: Resultado do desempate + Avaliação dos títulos 02/09/14

Encerramento de Prazo para recurso sobre: Resultado do desempate + Avaliação dos títulos 03/09/14

Publicação do Edital de homologação do Resultado Final do concurso com a lista de classificação final 08/09/14

* As datas apresentadas no quadro acima, assim como todas as demais datas apresentadas neste Edital, são apenas previsões
para a execução e andamento do certame de que trata este  Edital.  Possíveis  alteração de  adiamento ou  antecipação são
passíveis de ocorrer desde que devidamente informadas em Edital sempre com a intenção de agilizar o processo.
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ANEXO II

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

1 Médico ESF

Compreende os grupos que têm como atribuição prestar assistência médica em postos de saúde, escolas, hospital municipal,
ambulatório  municipal,  associações  e  creches  municipais,  bem  como  elaborar,  executar  e  avaliar  planos,  programas  e
subprogramas de saúde pública, principalmente relacionados ao atendimento ao Programa Saúde da Família, sendo responsável
pelo mesmo. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva e terapêutica; analisar e interpretar resultados de
exames  diversos,  comparando-os  com  os  padrões  normais  para  confirmar  ou  informar  o  diagnóstico;  manter  registro  dos
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar atendimento em
urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes para o atendimento especializado, quando for o caso; fazer
exames médicos quando necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura; fornecer e revisar atestados médicos para servidores
públicos; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da
população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento médico preventivo voltado para a comunidade de baixa
renda e para os estudantes da rede municipal de ensino; assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde
pública e medicina preventiva; participar no desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; executar outras tarefas afins.

2 Medico Pediatra
Prestar assistência médica e preventiva na área da pediatria no Centro Municipal de Saúde. Realizar atendimento na área da
pediatria, desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnósticos, terapêutica e
acompanhamento  de  pacientes,  bem  como  executar  qualquer  outra  atividade  que  por  sua  natureza,  esteja  no  âmbito  das
atribuições pertinentes ao cargo; promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável;
participar do processo de programação e planejamento das ações e organização dos trabalhos na equipe de saúde da família,
acompanhar  nascimento  durante  partos  no  Município;  prestar  atendimento  de  urgência  –emergência  na  área  da  pediatria;
participar da programação, planejamento e avaliação das ações de organização dos processos de trabalho da ESF e Secretaria
Municipal de saúde, fomentar a criação de grupos de atenção a saúde da criança, capacitar equipe técnica quanto a atenção a
saúde da criança e prevenção de doenças; promover e participar de ações interssetoriais com outras Secretarias do poder público
sociedade civil e outras equipes de saúde; representar a unidade de saúde em reuniões, palestras e outras atividades quando
solicitadas pelo coordenador ou gestor; executar outras tarefas correlatas.

3 Médico Ginecologista

Prestar assistências médicas, cirúrgicas, atender programas de saúde do Município e atendimentos específicos em ginecologia.
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das afecções do aparelho
reprodutor  feminino  e  órgãos  anexos,  atender  a  mulher  no  gravídicopuerperal,  prestando  assistência  médica  específica,
empregando tratamento clínico-cirúrgico, para preservação da vida da mãe e do filho, prestar atendimento ambulatorial, realizar
consultas  de pré-natal  na obstetrícia,  orientar  a respeito  do planejamento familiar  e  dos métodos contraceptivos  existentes;
realizar exames preventivos de câncer ginecológico e de mama; efetuar coleta de citologia ginecológica; realizar cauterização de
actopia cervical. Prescrever exames laboratoriais, tais como: sangue, urina, raio X e outros; coordenar ou participar de programas
de saúde desenvolvidos na Secretaria Municipal de saúde; promover e participar de ações interssetoriais com outras secretaria do
poder  público  sociedade  civil  e  outras  equipes  de  saúde;  representar  a  unidade  de  saúde  em reuniões,  palestras  e  outras
atividades quando solicitadas pelo coordenador ou gestor; executar outras tarefas correlatas.

4 Psicólogo 20h

Assessorar no planejamento da educação municipal; propor medidas visando ao desenvolvimento dos aspectos qualitativos do
ensino; participar de projetos de pesquisa de interesse do ensino; participar na elaboração, execução e avaliação de projetos de
aperfeiçoamento, visando a atualização do Magistério; integrar o colegiado escolar, atuar na escola, detectando aspectos a serem
redimensionados, estimulando a participação do corpo docente na identificação de causas e na busca de alternativas e soluções;
participar da elaboração do Plano Global da Escola, do Regimento Escolar edas Grades Curriculares; participar da distribuição das
turmas e da organização da carga horária;  acompanhar  o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem;  participar das
ativida  des  de caracterização  da  clientela  escolar;  participar  da  preparação,  execução  e  avaliação  de  seminários,  encontros,
palestras  e sessões de estudo,  manter-se  atualizado sobre a legislação do ensino,  prolatar pareceres;  participar de reuniões
técnico-administrativo-pedagógicas  na  escola  e  nos  demais  órgãos  da  Secretaria  Municipal  de  Educação;  integrar  grupos  de
trabalho e comissões; coordenar reuniões específicas; planejar,  junto com a Direção e professores,  a recuperação de alunos;
participar no processo de integração família-escola-comunidade; participar da avaliação global da escola; exercer função de diretor
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ou vice-diretor, quando nela investido. “NA ÁREA DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL” -  elaborar o Plano de Ação do Serviço de
Orientação  Educacional,  a  partir  do  Plano  Global  da  Escola;  assistir  as  turmas  realizando  entrevistas  e  aconselhamentos,
encaminhando, quando necessário, a outros profissionais; orientar o professor na identificação de comportamento divergentes
dos alunos, levantando e selecionando em conjunto, alternativas de solução a serem adotadas; promover sondagem de aptidões e
oportunizar informação profissional; participar da composição, caracterização e acompanhamento das turmas e grupos de alunos;
integrar o processo de controle das unidades escolares, atendendo direta ou indiretamente às escolas; sistematizar as informações
coletadas  necessárias  ao  conhecimento  global  do  educando;  executar  tarefas  afins.  “NA  ÁREA  DE  SUPERVISÃO  ESCOLAR”  -
coordenar a elaboração do Plano Global de Escola; coordenar a elaboração do Plano Curricular; elaborar o Plano de Ação do
Serviço de Supervisão Escolar, a partir do Plano Global da Escola; orientar e supervisionar atividades e diagnósticos, controle e
verificação do rendimento escolar; assessorar o trabalho docente quanto à métodos e técnicas de ensino; assessorar a direção na
tomada de decisões relativas  ao desenvolvimento  do Plano Curricular;  acompanhar  o  desenvolvimento do  trabalho escolar;
elaborar e acompanhar o cronograma das atividades docentes; dinamizar o currículo da escola; colaborando com a direção no
processo de ajustamento do trabalho escolar às exigências do meio; coordenar conselhos de classe; analisar o histórico escolar dos
alunos  com  vistas  a  adaptações,  transferências,  reingressos  e  recuperações;  integrar  o  processo  de  controle  das  unidades
escolares, atendendo direta ou indiretamente as escolas, estimular e assessorar a efetivação de mudanças no ensino; executar
tarefas afins.  “NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR” - assessorar a direção da escola na definição de diretrizes de ação, na
aplicação da legislação referente ao ensino e no estabelecimento de alternativas de integração da escola com a comunidade;
colaborar com a direção da escola no que for pertinente à sua especialização; assessorar a direção dos órgãos de administração do
ensino  na  operacionalização  de  planos,  programas  e  projetos;  executar  tarefas  afins.  “NA  ÁREA  DO  PLANEJAMENTO  DA
EDUCAÇÃO” - assessorar na definição de políticas, programas e projetos educacionais; compatibilizar planos, programas e projetos
das esferas federal e municipal; participar da elaboração, acompanhamento e avaliação  de projetos; assessorar na definição de
alternativas de ação, executar tarefas afins.

5 Psicólogo 40h

Coordenar e orientar os trabalhos de levantamento de dados científicos relativos ao comportamento humano e ao mecanismo
psíquico; orientar a elaboração de diagnósticos, prognósticos e controle do comportamento do paciente na vida social; analsar os
fatores  psicológicos  que  intervem  no  diagnóstico,  tratamento  e  prevenção  das  enfermidades  mentais  e  dos  transtornos
emocionais  da  personalidade;  Colaborar  com  médicos,  assistentes  sociais  e  outros  profissionais,  na  ajuda  aos  inadaptados;
Idealizar e orientar a elaboração, aplicação e interpretação de testes psicológicos, com vistas à orientação psicopedagógica e à
seleção,  treinamento e  avaliação de desempenho de pessoal;  Efetuar  psicodiagnósticos  de educandos,  professores  e  demais
servidores,  utilizando-se  deentrevistas,  testes  e  outros  métodos  de  verificação;  Elaborar  e  aplicar  testes  e  entrevistas  que
possibilitem determinar aptidões e interesses de alunos e servidores; Efetuar diagnósticos de pacientes e crianças em idades pré-
escolar, detectando problemas na área de psicomotricidade, disfunções cerebrais mínimas, distitmias e outros distúrios psiquicos;
Colaborar no planejamento de programas de educação, inclusive e educação sanitária, e a avaliação de seus resultados; Propor a
solucção conveniente para problemas de desajustamento escolar, profissional e social; Manter-se atualizado nas novas técnicas
utilizadas pela psicologia; Desenvolver psicoterapia nas situações de envolvimento emocional, nos bloqueios inconscientes  e nas
reações  de  imaturidade;  Formular,  na  base  dos  elementos  colhidos,  hipóteses  de  trabalho  para  orientar  as  explorações
psicológicas, médicas e educacionais a serem feitas; emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade; orientar, coordenar e
supervisionar trabalhos desenvolvidos por auxiliares; Executar outras tarefas correlatas.

6 Professor de Educação Física

Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; estabelecer mecanismos
de avaliação; constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento;
cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do aluno; participar de
atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar órgãos complementares da escola; participar, atuar e coordenar
reuniões e conselhos de classe; executar tarefas afins.

7 Psicopedagogo

Atender os alunos através de um trabalho de estimulação de aprendizagem tanto a nível individual quanto grupal; auxiliar na
organização, avaliação e encaminhamentos à rede de atendimentos para alunos com dificuldades de aprendizagem; orientar e
auxiliar a direção das escolas, professores e pais, buscando superar dificuldades de aprendizagem dos alunos; realizar intervenção
psicopedagógica no processo de aprendizagem e suas dificuldades oferecendo sugestões para o planejamento pedagógico da
escola, tendo por enfoque o sujeito que aprende em seus vários contextos; realizar diagnóstico e intervenção psicopedagógica
mediante  a  utilização  de  instrumentos  e  técnicas  próprias  da  Psicopedagogia;  utilizar  métodos,  técnicas  e  instrumentos
psicopedagógicos  que  tenham  por  finalidade  a  pesquisa,  a  prevenção,  a  avaliação  e  a  intervenção  relacionadas  com  a
aprendizagem;  executar  consultoria  e assessoria  psicopedagógicas  objetivando a  identificação,  a  análise  e  a  intervenção nos
problemas do processo de aprendizagem; realizar avaliações psicopedagógicas circunstanciadas em suas fases: anamnese, análise
de material escolar, observação direta e indireta do desempenho do aluno, a fim de observar na área emocional, os períodos do
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desenvolvimento pessoal/social, manifesto no comportamento, os problemas de linguagem e na área cognitiva, a organização do
pensamento, a capacidade de reflexão e as dificuldades de raciocínio; na área perceptivomotora, analisar como se realizam as
interações sujeito-objetivo e como os alunos interpretam e dão significado ao meio circundante; auxiliar os professores e a equipe
escolar na construção de uma visão mais abrangente do aluno; participar de reuniões e  comissões em que for necessária sua
presença; executar outras tarefas afins.

8 Secretário de Escola

Supervisionar os serviços de secretaria de estabelecimentos de ensino, de acordo com a orientação do Diretor; manter atualizado
os  assentamentos  referentes  ao  corpo  docente;  manter  cadastro  dos  alunos;  manter  em  dia  a  escrituração  escolar  do
estabelecimento; organizar e manter atualizados os prontuários de legislação referentes ao ensino; prestar informações e fornecer
dados referentes ao ensino às autoridades escolares; extrair certidões; escriturar os livros, fichas e demais documentos que se
referirem às notas e médias dos alunos, efetuando em época própria os cálculos de apuração dos resultados finais; preencher
boletins  estatísticos;  preparar  ou revisar  folhas  de pagamento,  listas  de  exames,  etc...;  colaborar  na  formação dos horários;
preparar o material  referente à realização de exames;  arquivar recortes e publicações de interesse para o esclarecimento de
ensino; lavrar e assinar atas em geral; elaborar modelos de certificados e diplomas a serem expedidos pela Escola; receber e
expedir  correspondências;  elaborar  e  distribuir  boletins  de  notas,  histórico  escolar  etc...;  lavrar  termos  de  abertura  e
encerramento dos livros de escrituração escolar; redigir e subscrever, de ordem da direção, editais de chamada para exames,
matrículas etc...; encarregar-se da publicação e controle de avisos em geral; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem
desenvolvidos por auxiliares; executar outras tarefas correlatas e semelhantes.

9 Assistente Social 40h

Prestar serviços relacionados com a elaboração, coordenação, execução e avaliação de planos, programas e projetos que sejam de
âmbito de atuação do Serviço Social com participação da Sociedade Civil; Encaminhar providências, e prestar orientação social a
indivíduos, grupos e à população; Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e
de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços
Sociais;  Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações
profissionais; Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras
entidades; Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; Assessoria e consultoria
a  órgãos  da  administração  pública  direta  e  indireta,  empresas  privadas  e  outras  entidades,  em  matéria  de  Serviço  Social;
Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social;
Planejar,  organizar  e  administrar  programas  e  projetos  em  Unidade  de  Serviço  Social;  Emitir  pareceres  e  estudos  sociais
necessários;  Coordenar  seminários,  encontros,  congressos  e  eventos  assemelhados  sobre  assuntos  de  Serviço  Social;  Dirigir
serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas.
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ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
O conteúdo programático algumas vezes é muito similar embora esteja se tratando de cargos referentes a níveis de formação de
diferentes padrões, isso ocorre porque as questões terão sua forma de abordagem respeitando as características atinentes a cada
nível  de  formação  requerido  por  cada  cargo  específico.  Atualidades,  dados  históricos  e  a  legislação  abordada  no  conteúdo
programático deste Edital devem ser consideradas com todas as suas atualizações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LEGISLAÇÃO
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA
 Tópicos gramaticais: Sistema ortográfico vigente, acentuação gráfica, classes gramáticas com seus usos e flexões, funções sintáticas
termos  da  oração,  concordância  nominal  e  verbal,  regência  nominal  e  verbal,  uso  da  crase,  formação  de  palavras,  análise
morfossintática,  Elementos fóricos;  Processos de coordenação e subordinação. Pontuação. As alterações promovidas pelo Novo
Acordo Ortográfico serão levadas em consideração como conteúdo desta prova.
Interpretação de textos: Análise global do texto, sentido das palavras no texto, inferência, tipos de texto (narração, descrição e
dissertação), estrutura de texto, ideias centrais e secundárias de textos e de parágrafos. Estruturação do texto: recursos de coesão.
Ponto de vista do autor.
 
Bibliografia

ANDRÉ, Hildebrando. Gramática Ilustrada. São Paulo: Moderna, 1990.
AZEREDO,  José  Carlos.  (coord.)  Escrevendo  a  Nova  Ortografia.  Como  Usar  as  regras  do  Novo  Acordo  Ortográfico  da  Língua
Portuguesa. Rio de Janeiro: Publifolha, 2008.
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional.
CASTILHO, A. T. de. A falada no ensino de português. São Paulo, Contexto, 1998.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional, 1998.
CUNHA, Celso & CINTRA, L. F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
FÁVERO, Leonor. Coesão e coerência textuais. 9. ed. São Paulo: Ática, 2004
_____ ; Koch, I. G. V. Linguística Textual: introdução. São Paulo: Cortez, 1983.
GERALDI, J. W. O texto na sala de aula: leitura & produção. Cascavel: ASSOESTE, 1984.
KOCH, Ingedore.Coesão Textual. 09.ed. São Paulo: Ática, 2004.
_____ ; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo, Contexto, 1990.
_____ . Texto e coerência. 2a ed. São Paulo: Cortez, 1993.
_____. Introdução à Linguística Textual. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. São Paulo. Scipione. 1991.
KIRST, Marta, CLEMENTE, Ivo e outros. Linguística aplicada ao ensino de português. Porto Alegre. Novas Perspectivas. 1987.
LUFT, Celso Pedro. Moderna Gramática Brasileira. Rio de Janeiro. Globo. 1987.
MACAMBIRA, J. Rebouças. Estrutura Morfo-Sintática do Português. Petrópolis. Vozes. 1982.
MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001.
MARTINS, Enéias de Barros. Nova Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo. Atlas. s/d.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática normativa da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 1985.
 

LEGISLAÇÃO
Artigo 37 da Constituição Federal; Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993. Lei Orgânica do Município de Vanini-RS, Estatuto do
Funcionário Público de Vanini. 
 
Bibliografia
Leis previstas no conteúdo programático da prova deste cargo específico.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LEGISLAÇÃO
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Tópicos gramaticais: Sistema ortográfico vigente, acentuação gráfica, classes gramáticas com seus usos e flexões, funções sintáticas
termos  da  oração,  concordância  nominal  e  verbal,  regência  nominal  e  verbal,  uso  da  crase,  formação  de  palavras,  análise
morfossintática, Processos de coordenação e subordinação. Pontuação. As alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico
serão levadas em consideração como conteúdo desta prova.
Interpretação de textos: Análise global do texto, sentido das palavras no texto, inferência, tipos de texto (narração, descrição e
dissertação), estrutura de texto, ideias centrais e secundárias de textos e de parágrafos. Ponto de vista do autor.
 
Bibliografia
ANDRÉ, Hildebrando. Gramática Ilustrada. São Paulo: Moderna, 1990.
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional, 1998.
CUNHA, Celso & CINTRA, L. F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
FÁVERO, Leonor. Coesão e coerência textuais. 9. ed. São Paulo: Ática, 2004
_____ ; Koch, I. G. V. Linguística Textual: introdução. São Paulo: Cortez, 1983.
GERALDI, J. W. O texto na sala de aula: leitura & produção. Cascavel: ASSOESTE, 1984.
KOCH, Ingedore.Coesão Textual. 09.ed. São Paulo: Ática, 2004.
_____ ; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo, Contexto, 1990.
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. São Paulo. Scipione. 1991.
KIRST, Marta, CLEMENTE, Ivo e outros. Linguística aplicada ao ensino de português. Porto Alegre. Novas Perspectivas. 1987.
LUFT, Celso Pedro. Moderna Gramática Brasileira. Rio de Janeiro. Globo. 1987.
MACAMBIRA, J. Rebouças. Estrutura Morfo-Sintática do Português. Petrópolis. Vozes. 1982.
 

LEGISLAÇÃO
Artigo 37 da Constituição Federal; Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993. Lei Orgânica do Município de Vanini-RS, Estatuto do
Funcionário Público de Vanini. 
 
Bibliografia
LBeis previstas no conteúdo programático da prova deste cargo específico.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TODOS OS CARGOS

1 Médico ESF

Doenças Causadas por Bactérias: Menigoenfalites, Leptospirose, Sepse, Difteria, Tétano, Febre Tifóide, Tuberculose, Estafilococcias e
Pneumonias. Doenças Causadas por Protozoários: Malária. Doenças Causadas por Vírus: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida,
Sarampo, Rubéola, Eritema Infeccioso ("Quinta Doença"), Dengue, Hepatites virais. Princípios Gerais do Uso dos Antimicrobianos.
Buloses.  Colagenoses. Dermatoses Eritemato-Escamosas.  Dermatoses Metabólicas.  Dermatoses paraneoplásicas.  Dermatoviroses.
Dermatozoonoses.  DST.  Eczemas. Eritema Nodoso.  Eritema Polimorfo.  Genodermatoses.  Hanseníase.  Leishimaniose tegumentar.
Lesões elementares. Manifestações cutâneas da SIDA. Micoses superficiais e profundas. Piodermites. Tumores cutâneos malígnos.
Vasculites.  Fisiologia  renal.  Glomerulopatias.  Hipertensão  arterial:  tratamento  farmacológicoe  não  farmacológico.  Hipertensão
primária e secundária. Insuficiência renal: aguda e crônica. Provas de função renal. Rim no Diabetes mellitus e no Lupus Eritematoso
Sistêmico.  Síndromes  nefrótica  e  nefrítica.  Tratamento  dialítico.  sicopatologia.  Transtornos  mentais  orgânicos,  incluindo
sintomáticos. Transtornos mentais e do comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa. Esquizofrenia, transtornos
esquizotípicos  e delirantes.  Transtornos do humor (afetivos).  Transtornos neuróticos,  relacionados ao estresse e somatoformes.
Síndromes  comportamentais  associadas  a  perturbações  fisiológicas  e  fatores  físicos.  Transtornos  de  personalidade  e  de
comportamento  em  adultos.  Transtornos  emocionais  e  de  comportamento  com  início  usualmente  ocorrendo  na  infância  e
adolescência.  Psicogeriatria.  Psicofarmacologia  e  psicofarmacoterapia.  Tratamentos  biológicos  em  psiquiatria.  Emergências
psiquiátricas.  Fraturas  expostas.  Displasia  do desenvolvimento do quadril.  Tratamento de luxação congênita  do quadril.  Artrite
séptica  do quadril.  Lesões ortopédicas  traumáticas  em crianças e adolescentes.  Fratura  de tornozelo.  Ósteo-artrose do joelho.
Traumatismo raqui-medular.  Atualização em fixação externa.  Fraturas  do colo femoral.  Fraturas  diafisárias da tíbia.  Fraturas  da
diáfase de ossos da perna. Fraturas transtrocanterianas. Tratamento das fraturas da extremidade distal do rádio. Lesões traumáticas
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da coluna cervical. Lesões traumáticas da mão. Lesões ósseas benignas. Dor lombar. Cálculos renais. Tumores renais. Doenças do
ureter – obstrução e tumores. Nefrostomia. Doenças da bexiga – fístulas e trauma. Câncer de bexiga. Ovário – Doença benigna e
câncer ovariano. Varicocele, hidrocele e linfáticos inguinais. Próstata – anomalia congênita, trauma e infecção. Hiperplasia prostática
benigna e tumores. Uretra masculina – anomalia congênita, trauma, infecção e tumor. Pênis – anomalia congênita, Trauma, infecção
e  tumores.  Doença  de  Peyronie  e  estados  intersexuais.  Patologia  da  gestação.  Puerpério.  Reprodução  humana:  planejamento
familiar, sexualidade, infertilidade. Gestação de alto risco. Oncologia ginecológica. Puericultura: Conceitos, ações e perspectivas .
Crescimento:  fatores  promovedores.  Crescimento fetal.  Crescimento pós natal.  Desenvolvimento.  Particularidades digestivas  do
lactente. Necessidades nutricionais. Amamentação materna. O leite humano. Amamentação artificial. O esquema de amamentação.
Higiene  anti-infecciosa.  Higiene mental.  Distúrbios  do crescimento.  Desidratação.  Hidratação  oral.  Desnutrição.  Diarréia  aguda.
Parasitose. Icterícia Neonatal. Anóxia Peri-natal. Distúrbios Respiratórios do RN. IVAS. Obstrução aguda das vias aéreas. Bronquiolite.
Alergia respiratória. Asma. Tuberculose. Mecanismos gerais de ação das drogas. Principais grupos farmacológicos. Fármacos naturais
e sintéticos. Farmacodinâmica dos principais compostos de cada grupo farmacológico. Mecanismos de ação e efeitos farmacológicos
dos principais compostos. Farmacocinética e as principais indicações terapêuticas, os efeitos tóxicos mais importantes e as principais
interações  farmacológicas.  Avaliação  pré-anestésica.  Medicação  pré  –  anestésica.  Monitoração  do  paciente  anestesiado.
Manutenção de vias aéreas. Anestésicos locais. Anestesias espinhais. Anestesia geral. Drogas. Mio-relaxantes. Anestesia endovenosa.
Anestesia Inalatória.
Instrumentos teóricos componentes do Sistema Único de Saúde e da formulação dos Modelos de Atenção à saúde. Conceitos de
fatores  de  risco,  de  multi-causalidade  e  de  etiologia;  benefício  populacional  de  diferentes  medidas  preventivas;  estudos
epidemiológicos; valores predictivos de exames diagnósticos; Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária. Lei Federal 8.080 de
1990. (saúde pública); Lei Federal nº 8.142-90. (saúde pública);  Norma Operacional Básica – NOB 1/96 do Sistema Único de Saúde
(saúde pública); Portaria nº 2.203, de 5 de novembro de 1996 (saúde pública); Pacto pela Saúde 2006 Consolidação do SUS (saúde
pública);  Norma Operacional  da  Assistência  à  Saúde  NOAS-SUS  01/02  -  Portaria  MS/GM  nº  373  de  27  de  março  de  2002  e
regulamentação  complementar.  (saúde  pública);  Emenda  Constitucional  Nº  29,  de  13  de  setembro  de  2000  (saúde  pública);
Resolução CFM Nº 1931 de 2009;  Portaria nº 1.498, de 19 de julho de 2013; Resolução CFM nº 813, de 1997 Resolução CFM nº
1.605, de 2000. Resolução CFM nº 1.821, de 2007. Resolução CFM nº 1.488, de 1998.  Novo Código de Ética Médica. Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 196 até Art. 200).
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CAMPOS, G. W. Os Médicos e a Política de Saúde. São Paulo: Hucitec. 1988
DONNANGELO, M. C. Medicina e Sociedade. São Paulo: Biblioteca Pioneira de Ciências Sociais. 1975
FITZPATRICK,T.B. et alli – Dermatology in General Medicine, 5th ed., 1999, 2 vols.. 
Guia de Estudo – Campbell’s Urology – segunda edição – Escola Superior de Urologia – SBU, 2003.
KAPLAN, H. I. na Sadeck, B. J. (eds). Comprehensive Textbook of psiychiatry. 7ª ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 2 v. 2000. 
LIMBIRD, Alfred Goodman Gilman. As bases Farmacológicas da Terapêutica - 9º Edição - Mc Graw Hill.
HARRISON. Medicina Interna, 14ª ed., Rio de Janeiro, Mc Graw Hill, 1998. 
MARCONDES, Eduardo. Pediatria Básica, 9º edição. Sarvier
Ministério da Saúde. Recomendações para Terapia Anti-Retroviral em Adultos e Adolescentes Infectados pelo HIV – 2001 e 2002.
MONTENEGRO, Rezende. Obstetrícia Fundamental, 9º edição, Guanabara Koogan
MURAHOVSCHI, Jayme. Pediatria: diagnóstico e tratamento. 6º edição. Sarvier
OLIVEIRA, H Carneiro e LEMGRUBER, Ivan. Tratado de Ginecologia, 2001, Revinter
Organização Mundial de Saúde. Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10-Descrições Clínicas e Diretrizes
Diagnósticas. Tradução de Dorgival Caetano. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 1993. 
ROSENFELD, S. Fundamentos da Vigilância Sanitária. Rio de Janeiro: Fiocruz. 2000
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RÜEDI, Tomas et al. Princípios AO do Tratamento de fraturas.. Artmed. 2002.
SAMPAIO,S.A.P. et alli – Dermatologia básica, 2ª ed.,2000. 
TAVARES, W. Manual de Antibióticos e Quimioterápicos Antiinfecciosos. 2. ed. Atheneu, 1996 e 3ª ed. 2001. 
VERONESI, R., Focaccia, R. Tratado de Infectologia. Atheneu, 1997. 
WILSON, J. D., Braunwald, E., e cols. Harrinson,s Principles of Internal Medicine. 21. ed. McGraw-Hill, 2000.
Todas as Leis, Resoluções e Portarias apresentadas no conteúdo programático.
Resoluções e Pareceres do CFM apresentados no conteúdo programático.

2 Medico Pediatra
Doenças Pediátricas do Aparelho Cardiovascular. Doenças Pediátricas do Aparelho Respiratório. Pneumonias. Transfusões de sangue
e derivados. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Afecções Doenças do Aparelho Digestivo. Doenças Pediátricas
Renais e do Trato Urinário. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas Doenças Neurológicas.
Doenças Psiquiátricas.  Doenças Infecciosas.  Doenças Dermatológicas.  Doenças Oculares.  Doenças do Nariz,  Ouvido e Garganta.
Ginecologia e Obstetrícia. Organização de Sistemas de Serviços de Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa Saúde da
Família (PSF). Atenção Primária à Saúde (APS). Prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças/problemas frequentes: diabete,
infecções  de  vias  aéreas,  hipertensão,  depressão,  ansiedade,  infecções  urinárias,  gastroenterite,  doenças  sexualmente
transmissíveis. Identificação e abordagem de riscos para morbi-mortalidade em doenças frequentes. Imunizações. Vacinaçção; Saúde
da Criança: aleitamento materno, desnutrição, gastroenterite aguda, infecções respiratórias agudas. O papel da educação em saúde
nos diferentes níveis de intervenção do processo saúde-doença: a) promoção da saúde. B) prevenção de doenças. C) tratamento.
Prevenção nas doenças ocupacionais. Sistema de registro, notificações de doenças, atestados. Medidas de frequência de doenças,
medidas de associação. Rastreamento de doenças. Testes Diagnósticos Pediátricos: Sensibilidade e especificidade. Delineamentos de
pesquisas.  Identificação  e/ou  controle  de  erros  aleatórios  e  sistemáticos  em  pesquisa  epidemiológica.  Validação.  Principais
indicadores da saúde da população brasileira. Ética Profissional. Assistência ao recém-nascido de baixo peso. Distúrbios metabólicos
do recém-nascido. Distúrbios respiratórios do recém-nascido. Icterícia neonatal. Infecções neonatais. Lesões ao nascimento: asfixia
neonatal,  hemorragia intracraniana,  luxações e fraturas.  Triagem neonatal:  erros  inatos do metabolismo. Aleitamento materno.
Avaliação do crescimento e do desenvolvimento normais. Imunizações. Nutrição do lactente, da criança e do adolescente. Prevenção
de trauma. Anemias. Asma brônquica. Constipação. Convulsão. Desidratação e terapia de reidratação oral. diabete melito. Diarréias.
Distúrbios  nutricionais.  Doenças infectocontagiosas.  Enurese noturna.  Fibrose cística.  Glomerulonefrite difusa aguda.  Hepatites.
Hiperatividade. Infecção urinária. Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Infecções do sistema nervoso central. Insuficiência
cardíaca. Leucemia linfocítica aguda. Parasitoses. Problemas dermatológicos mais comuns. Problemas ortopédicos mais comuns.
Raquitismo. Refluxo gastroesofágico. Sepse. Sibilância do lactente ("lactente chiador"). SIDA / infecção pelo HIV. Síndrome da criança
mal-tratada. Síndrome da morte súbita da criança. Síndrome nefrótica/nefrítica. Manejo inicial de: Aspiração de corpo estranho,
intoxicações  agudas,  queimaduras  e  afogamento.  Ressuscitação  cardiorrespiratória:  Suporte  básico.  Transplantes  em  pediatria:
princípios básicos e doação de órgãos. Lei Federal 8.080 de 1990. (saúde pública); Lei Federal nº 8.142-90. (saúde pública); Norma
Operacional Básica – NOB 1/96 do Sistema Único de Saúde (saúde pública);  Portaria nº 2.203, de 5 de novembro de 1996 (saúde
pública); Pacto pela Saúde 2006 Consolidação do SUS (saúde pública); Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS-SUS 01/02 -
Portaria MS/GM nº 373 de 27 de março de 2002 e regulamentação complementar. (saúde pública); Portaria nº 1.498, de 19 de julho
de 2013; Constituição Federal – Art. 196 até Art. 200 (saúde pública); Emenda Constitucional Nº 29, de 13 de setembro de 2000
(saúde pública); Resolução CFM Nº 1931 de 2009. Novo Código de Ética Médica.
 
Bibliografia:

CURRENT Medical Diagnosis (Treatment. 2003, Forty - Second Edition. Ed. McGraw Hill.
DUNCAN, Bruce Bartholow; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa. "Medicina Ambulatorial - Condutas clínicas em atenção primária. 
Porto Alegre. Artes Médicas.
HARRISON, Fauci, Brauwald et al."Medicina Interna", Mc Graw Hill.
SOUZA, Carlos Eduardo Leivas. "Medicina Interna: do Diagnóstico". Porto Alegre, Artes Médicas.
WYNGAARDEN, James V., M.D. e Lloyd H. Smith. Jr, M.D. "Cecil Tratado de Medicina Interna", Interamericana
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - Brasil: Ministério da Saúde - "Saúde dentro de casa: programa de saúde da família"
GOULART, Flávio A. de Andrade (org.). Os médicos e a saúde no Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS - Doutrinas e Princípios. Brasília, 1990.
Código de Ética Profissional
DE CHERNEY. ALAN. PERNOLL. MARTIN. "Current - Obstetria & Gynecologia - Diagnosis & Treatment". 8ª edição. Appleton & Lange.
FREITAS, Fernando. COSTA, Sérgio H. Martins. RAMOS, José Geraldo Lopes e MAGALHÃES, José Antônio. Rotinas em Obstetrícia, 
Porto Alegre, Artes Médicas.
FREITAS, Fernando. MENKE, Carlos Henrique. RIVOIRE, Waldemar e PASSOS, Eduardo Pandolfi "Rotinas em Ginecologia", Porto 
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Alegre, Artes Médicas.
MATTINGLY. RICHARD THOMPSON. JOHN. "Ginecologia Operatória - Telinde". 6ª edição. Guanabara.
SPEROFF, Leon. GLASS, Robert. KASE, Nathan. "Endocrinologia Ginecológica e Infertilidade". 4ª edição. Manole Ltda.
Todas as Leis, Resoluções e Portarias apresentadas no conteúdo programático.
Leis, Resoluções e Pareceres do CFM apresentados no conteúdo programático.
Tratado de Pediatria - Fábio Ancona Lopes e Dioclécio Campos Junior – 2007. 
Pediatria: Consulta rápida – Paula Xavier Picon & Colaboradores – 2010 3. 
Sociedade Brasileira de Pediatria. Avaliação nutricional da criança e do adolescente – Manual de Orientação/ Sociedade Brasileira de 
Pediatria. Departamento de Nutrologia. – São Paulo: Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento de Nutrologia, 2009. 112 p 4. 
Organização Pan-Americana da Saúde. Manual para vigilância do desenvolvimento infantil no contexto da AIDPI. Washington, D.C.: 
OPAS, © 2005. 5. BRASIL. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. 6. BRASIL. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Vacinação. http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1448 7. BRASIL. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde da criança: Nutrição Infantil. Aleitamento materno e Alimentação complementar. 2009. Disponível em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf 8. BRASIL.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde na Escola. 2009. Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_24.pdf 
Sociedade Brasileira de Pediatria - Cadernos de Escolas Promotoras de Saúde I - Disponível em 
http://www.sbp.com.br/img/departamentos/cadernosbpfinal.pdf

3 Médico Ginecologista
Anatomia da pelve feminina, Fisiologia do ciclo menstrual  e embriologia;  Contracepção e Planejamento familiar;  Dor pélvica  e dismenorreia;
Doenças  sexualmente  transmissíveis;  Doenças  benignas  do trato  reprodutivo;  Cirurgias  para  patologias  benignas  e  malignas  do trato  genital
inferior.Incontinência urinária; Infecção urinária; Doença inflamatória pélvica; Infecção pelo HPV; A mulher e o HIV;Endocrinologia ginecológica
(amenorréia,  anovulação,  hirsutismo,  hemorragia  uterina  disfuncional,  tensão  pré-menstrual,desenvolvimento  sexual  normal  e  anormal,
puberdade e climatério; Infertilidade. Endoscopia ginecológica; Endometriose; Propedêutica do colo uterino; Câncer de colo uterino; Câncer de
ovário; Câncer de vulva e vagina; Câncer do corpo do útero e tubas uterinas; Doenças benignas e malignas da mama; Ginecologia infanto-puberal;
Distopia  genital;  Corrimento vaginal;  Aspectos Médico Legais  em Ginecologia e Obstetrícia;  Abdome Agudo em Ginecologia;  Diagnóstico por
imagem em ginecologia e obstetrícia; Pré- e pós-operatório em cirurgia ginecológica. 
Ginecologia e Obstetrícia. Organização de Sistemas de Serviços de Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa Saúde da Família (PSF). 
Atenção Primária à Saúde (APS). Prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças/problemas freqüentes: diabete, infecções de vias aéreas, 
hipertensão, depressão, ansiedade, infecções urinárias, gastroenterite, doenças sexualmente transmissíveis. Identificação e abordagem de riscos 
para morbi-mortalidade em doenças frequentes. Imunizações. Saúde da Criança: aleitamento materno, desnutrição, gastroenterite aguda, 
infecções respiratórias agudas. O papel da educação em saúde nos diferentes níveis de intervenção do processo saúde-doença: a) promoção da 
saúde. B) prevenção de doenças. C) tratamento. D) recuperação - Prevenção em traumas no trânsito e por violência interpessoal. Prevenção nas 
doenças ocupacionais. Princípios da medicina geriátrica. Uso de drogas (tabaco, álcool, maconha, cocaína, sedativos e excitantes do SNC, 
alucinógenos). Sistema de registro, notificações de doenças, atestados. Código de Ética Profissional. Amenorréias. Climatério. Consulta 
ginecológica. Doenças da mama. Doenças sexualmente transmissíveis e SIDA. Dor pélvica. Endocrinopatia ginecológica. Endometriose. Ginecologia 
infanto-juvenil. Infecções genitais. Neoplasias genitais. Planejamento familiar. Reproduçãohumana. Sangramento genital. Sexologia. Tensão pré-
menstrual. Uroginecologia. Violência sexual. Obstetrícia. Abortamento. Amamentação. Assistência ao parto. Assistência pré-natal. Diabete 
gestacional. Diagnóstico de gestação. Doença hipertensiva. Fórcipe e cesariana. Gemelaridade. Gestação de alto risco. Gestação ectópica. 
Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Indução do parto. Infecções. Intercorrências clínico-cirúrgicas na gestação. Medicina fetal. Neoplasia 
trofoblástica. Pós-maturidade. Prematuridade. Puerpério. Ruptura prematura de membranas. Sangramento do terceiro trimestre. Semiologia 
obstétrica. Uso de drogas durante a gestação e a amamentação. Lei Federal 8.080 de 1990. (saúde pública); Lei Federal nº 8.142-90. (saúde 
pública); Norma Operacional Básica – NOB 1/96 do Sistema Único de Saúde (saúde pública); Portaria nº 2.203, de 5 de novembro de 1996 (saúde 

pública); Pacto pela Saúde 2006 Consolidação do SUS (saúde pública); Portaria nº 1.498, de 19 de julho de 2013; Norma Operacional da Assistência 
à Saúde NOAS-SUS 01/02 - Portaria MS/GM nº 373 de 27 de março de 2002 e regulamentação complementar. (saúde pública); Constituição Federal 
– Art. 196 até Art. 200 (saúde pública); Emenda Constitucional Nº 29, de 13 de setembro de 2000 (saúde pública); Resolução CFM Nº 1931 de 2009.
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BEREK, JS. NOVAK Tratado de Ginecologia. 14ª ed. Guanabara Koogan, 2008. 
CABRAL, Antônio Carlos Vieira, REIS Zilma Nogueira. Manual de Rotinas em Obstetrícia e Medicina Fetal. Editora Coopmed - 2008 
CAMARGOS, Aroldo Fernando; MELO, Victor Hugo; REIS Fernando; CARNEIRO Márcia Mendonça. Ginecologia Ambulatorial. 2ª ed. Coopmed, 2008. 
Código de Ética Profissional
CORRÊA, Mario Dias. Noções Práticas de Obstetrícia. 13ª ed. Coopmed, 2004. 
CUNNINGHAM, F. GARY. WILLIAMS OBSTETRÍCIA. 20ª ed. Guanabara Koogan, 2000. 
CURRENT Medical Diagnosis (Treatment. 2003, Forty - Second Edition. Ed. McGraw Hill.
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DE CHERNEY. ALAN. PERNOLL. MARTIN. "Current - Obstetria & Gynecologia - Diagnosis & Treatment". 8ª edição. Appleton & Lange.
DUNCAN, Bruce Bartholow; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa. "Medicina Ambulatorial - Condutas clínicas em atenção primária. Porto Alegre. 
Artes Médicas.
FLETCHER, Robert, FLETCHER, Suzane W, WAGNER, Edward H. . "Epidemiologia clínica: elementos essenciais" - Artmed
FREITAS, Fernando. COSTA, Sérgio H. Martins. RAMOS, José Geraldo Lopes e MAGALHÃES, José Antônio. Rotinas em Obstetrícia, Porto Alegre, Artes 
Médicas.
FREITAS, Fernando. MENKE, Carlos Henrique. RIVOIRE, Waldemar e PASSOS, Eduardo Pandolfi "Rotinas em Ginecologia", Porto Alegre, Artes 
Médicas.
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - Brasil: Ministério da Saúde - "Saúde dentro de casa: programa de saúde da família"
GOULART, Flávio A. de Andrade (org.). Os médicos e a saúde no Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina.
HARRISON, Fauci, Brauwald et al."Medicina Interna", Mc Graw Hill.
MANUAIS da FEBRASGO disponíveis em: http://www.febrasgo.com.br/manuais.htm 
MATTINGLY. RICHARD THOMPSON. JOHN. "Ginecologia Operatória - Telinde". 6ª edição. Guanabara.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS - Doutrinas e Princípios. Brasília, 1990.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à Descentralização. Coordenação – Geral de Apoio à Gestão Descentralizada. 
Diretrizes operacionais dos Pactos pela vida, em Defesa do SUS e de Gestão; Brasília 2006. http://www.saude.gov.br 
PEREIRA, MG. Epidemiologia: Teoria e Prática, 3ª ed. Porto Alegre: Guanabara Koogan.
ROZENFELD, Suely (org.). Fundamentos da vigilância sanitária. Rio de janeiro: Fiocruz.
SOUZA, Carlos Eduardo Leivas. "Medicina Interna: do Diagnóstico". Porto Alegre, Artes Médicas.
SPEROFF, Leon. GLASS, Robert. KASE, Nathan. "Endocrinologia Ginecológica e Infertilidade". 4ª edição. Manole Ltda.
WYNGAARDEN, James V., M.D. e Lloyd H. Smith. Jr, M.D. "Cecil Tratado de Medicina Interna", Interamericana
Todas as Leis, Resoluções e Portarias apresentadas no conteúdo programático.
Leis, Resoluções e Pareceres do CFM apresentados no conteúdo programático.

4 Psicólogo 20h

Noções  sobre  as  características,  a  natureza  e  a  finalidade  da  prática  dos  psicólogos  nas  organizações.  Principais  atividades
desenvolvidas na Administração de Recursos Humanos; Recrutamento e Seleção de pessoal; Tipos de recrutamento; Métodos de
Análise de cargo; Etapas da seleção;  Entrevista de seleção; Técnicas adotadas em seleção de pessoal;  Treinamento de pessoal:
Diagnóstico  das  necessidades de treinamento;  Tipos de treinamento;  Planejamento do treinamento;  Métodos do treinamento;
Avaliação dos resultados. Avaliação de Desempenho: Métodos tradicionais e modernos de Avaliação de Desempenho; Tipos de
avaliação de desempenho; Utilização dos resultados da avaliação de desempenho. Saúde Ocupacional; O campo da Saúde Mental no
Trabalho: principais correntes teóricas; A Clínica da Atividade. A função psicológica do trabalho. Os distúrbios mentais que ocorrem
no trabalho e suas causas. Diagnóstico dos distúrbios mentais no trabalho. As Lesões por Esforços Repetitivos (LER/DORT). Principais
modelos teóricos da psicoterapia. Entrevistas iniciais e estabelecimento do diagnóstico. Intervenções psicoterápicas em situações de
crise. Estruturas clínicas e sua abordagem em psicoterapia. Avaliação psicológica: questões técnicas e éticas. Modelos fatoriais de
personalidade. Diagnóstico diferencial dos transtornos da personalidade segundo o DSM-IV e CID-10. O nascimento da Psicologia
científica:  Um ideal  de  ciência  e  seu objeto:  problemas para o  estudo da subjetividade;  A  proposta  de Wundt  para  a  ciência
psicológica; Freud e a proposição do inconsciente: questões metodológicas; Watson: a psicologia como “ciência natural”; Vigotski:
Psicologia e materialismo dialético. A Psicologia no Brasil: Características sociais do Brasil no século XIX e os primeiros estudos em
Psicologia. Higienismo: um projeto político disfarçado de teoria psicológica. Psicologia no Brasil: dos primeiros cursos ao perfil atual.
Desenvolvimento humano e Behaviorismo: o modelo de seleção pelas conseqüências. Desenvolvimento humano e Behaviorismo:
Questões  centrais  da  Psicologia  do  Desenvolvimento:  Inato  versus  aprendido  e  análise  causal  versus  análise  funcional.
Desenvolvimento humano e Teoria Sócio-Histórica: Intervinculações e interdependências entre substratos biológicos e sociais do
desenvolvimento  humano.  Desenvolvimento  humano  e  Teoria  Sócio-Histórica:  Processos  de  apropriação  e  objetivação  como
fundamentos do desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano e Teoria Sócio-Histórica: Níveis de desenvolvimento efetivo e
imediato.  Bases  Biológicas  do  Comportamento  Humano:  Agressividade:  comportamentos  de  luta,  exibições  de  intimidação  e
comportamentos apaziguadores. Bases Psicanalíticas do Desenvolvimento Humano: O apego: Origem da teoria do apego, o modelo
de funcionamento interno, principais determinantes das relações de apego, relações de apego na perspectiva do ciclo de vida.
Fundamentos epistemológicos do Behaviorismo: Behaviorismo Radical e Behaviorismo. Metodológico, relações comportamentais e
unidades  de  análise:  comportamento  respondente  e  operante.  Fundamentos  epistemológicos  da  Psicologia  Sócio-Histórica:
Materialismo Histórico,  Materialismo  Dialético.  Fundamentos  epistemológicos  da  Teoria  Sistêmica:  O  paradigma  sistêmico  –  a
complexidade, instabilidade e intersubjetividade. A concepção sistêmica de vida. A ascensão do pensamento sistêmico e a teoria
geral dos sistemas. Fundamentos epistemológicos da Psicanálise: O papel da Histeria na constituição da Ciência Psicanalítica.  O
aparelho psíquico e a construção da metapsicologia: a tópica, a dinâmica e a economia do aparelho.  Impasses conceituais no campo
psicanalítico. A Constituição da Psicanálise de Lacan na França: questões históricas e a criação de novos conceitos. Código de Ética de
2005. Resolução CFP N.º 017/2000 de 20 de dezembro de 2000. Lei nº 4.119 de 27 de agosto de1962. Lei nº 5.766 de 20 de
dezembro de 1971. Resolução CFP Nº 006/2007.  Resolução CFP N.º 002/2003. Resolução CFP Nº 023/07.
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5 Psicólogo 40h

Noções  sobre  as  características,  a  natureza  e  a  finalidade  da  prática  dos  psicólogos  nas  organizações.  Principais  atividades
desenvolvidas na Administração de Recursos Humanos; Recrutamento e Seleção de pessoal; Tipos de recrutamento; Métodos de
Análise de cargo; Etapas da seleção;  Entrevista de seleção; Técnicas adotadas em seleção de pessoal;  Treinamento de pessoal:
Diagnóstico  das  necessidades de treinamento;  Tipos de treinamento;  Planejamento do treinamento;  Métodos do treinamento;
Avaliação dos resultados. Avaliação de Desempenho: Métodos tradicionais e modernos de Avaliação de Desempenho; Tipos de
avaliação de desempenho; Utilização dos resultados da avaliação de desempenho. Saúde Ocupacional; O campo da Saúde Mental no
Trabalho: principais correntes teóricas; A Clínica da Atividade. A função psicológica do trabalho. Os distúrbios mentais que ocorrem
no trabalho e suas causas. Diagnóstico dos distúrbios mentais no trabalho. As Lesões por Esforços Repetitivos (LER/DORT). Principais
modelos teóricos da psicoterapia. Entrevistas iniciais e estabelecimento do diagnóstico. Intervenções psicoterápicas em situações de
crise. Estruturas clínicas e sua abordagem em psicoterapia. Avaliação psicológica: questões técnicas e éticas. Modelos fatoriais de
personalidade. Diagnóstico diferencial dos transtornos da personalidade segundo o DSM-IV e CID-10. O nascimento da Psicologia
científica:  Um ideal  de  ciência  e  seu objeto:  problemas para o  estudo da subjetividade;  A  proposta  de Wundt  para  a  ciência
psicológica; Freud e a proposição do inconsciente: questões metodológicas; Watson: a psicologia como “ciência natural”; Vigotski:
Psicologia e materialismo dialético. A Psicologia no Brasil: Características sociais do Brasil no século XIX e os primeiros estudos em
Psicologia. Higienismo: um projeto político disfarçado de teoria psicológica. Psicologia no Brasil: dos primeiros cursos ao perfil atual.
Desenvolvimento humano e Behaviorismo: o modelo de seleção pelas conseqüências. Desenvolvimento humano e Behaviorismo:
Questões  centrais  da  Psicologia  do  Desenvolvimento:  Inato  versus  aprendido  e  análise  causal  versus  análise  funcional.
Desenvolvimento humano e Teoria Sócio-Histórica: Intervinculações e interdependências entre substratos biológicos e sociais do
desenvolvimento  humano.  Desenvolvimento  humano  e  Teoria  Sócio-Histórica:  Processos  de  apropriação  e  objetivação  como
fundamentos do desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano e Teoria Sócio-Histórica: Níveis de desenvolvimento efetivo e
imediato.  Bases  Biológicas  do  Comportamento  Humano:  Agressividade:  comportamentos  de  luta,  exibições  de  intimidação  e
comportamentos apaziguadores. Bases Psicanalíticas do Desenvolvimento Humano: O apego: Origem da teoria do apego, o modelo
de funcionamento interno, principais determinantes das relações de apego, relações de apego na perspectiva do ciclo de vida.
Fundamentos epistemológicos do Behaviorismo: Behaviorismo Radical e Behaviorismo. Metodológico, relações comportamentais e
unidades  de  análise:  comportamento  respondente  e  operante.  Fundamentos  epistemológicos  da  Psicologia  Sócio-Histórica:
Materialismo Histórico,  Materialismo  Dialético.  Fundamentos  epistemológicos  da  Teoria  Sistêmica:  O  paradigma  sistêmico  –  a
complexidade, instabilidade e intersubjetividade. A concepção sistêmica de vida. A ascensão do pensamento sistêmico e a teoria
geral dos sistemas. Fundamentos epistemológicos da Psicanálise: O papel da Histeria na constituição da Ciência Psicanalítica.  O
aparelho psíquico e a construção da metapsicologia: a tópica, a dinâmica e a economia do aparelho.  Impasses conceituais no campo
psicanalítico. A Constituição da Psicanálise de Lacan na França: questões históricas e a criação de novos conceitos. Código de Ética de
2005. Resolução CFP N.º 017/2000 de 20 de dezembro de 2000. Lei nº 4.119 de 27 de agosto de1962. Lei nº 5.766 de 20 de
dezembro de 1971. Resolução CFP Nº 006/2007.  Resolução CFP N.º 002/2003. Resolução CFP Nº 023/07.
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6 Professor de Educação Física
História da Educação Física no Brasil: Fases da Educação Física no país. Educação Física Escolar: Metodologia, Abordagens Pedagógicas, Avaliação,
Cultura Corporal; Emprego da terminologia aplicada à Educação Física. Fisiologia do Exercício: abordagem neuromuscular, Estrutura e Funções
Pulmonares; Permuta e transporte de gases; O sistema cardiovascular; Capacidade funcional do sistema cardiovascular; Desenvolvimento motor –
abordagens e concepções; Músculo esquelético (estrutura e função). Treinamento desportivo e atividades físicas: Etapas da preparação desportiva;
A periodização do treinamento; Velocidade motora; Resistência motora; Força motora; Flexibilidade; Coordenação; Equilíbrio motor; Capacidade de
inteligência motora; Aprendizagens de habilidades motoras. Psicologia do Esporte: Atenção; Concentração; Motivação; Personalidade; Agressão;
Emoção;  Estresse;  Liderança;  Desportos:  Futsal,  Futebol,  Voleibol,  Handebol,  Basquetebol,  Ginástica,  Natação,  Judô,  Lei  nº  9.394  de  20  de
dezembro de 1996, Parâmetros Curriculares Nacionais: 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental; Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto do
Conselho Federal de Educação Física – CONFEF. Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998.  Artigos da Constituição Federal que tratam do tema
educação.
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7 Psicopedagogo
História da Pedagogia. Educação e Tecnologia, Fundamentos Teórico-Metodológicos como fundamento da práxis educativa, Teorias pedagógicas da
Educação, Fundamentos Legais da Educação, Planejamento de Sistemas de Educação, Gestão de Sistemas de Educação, Sistemas de Tutoria na
Educação, Sistema de Avaliação na Educação, Sistema de Comunicação na Educação, Produção de Materiais Didáticos cursos, Ambientes Virtuais de
Aprendizagem. Educação a Distância, Educação com portadores de necessidades especiais, Desenvolvimento infantil e aprendizagem, Teorias de
aprendizagem, Teorias do desenvolvimento, Relações sociais e afetivas e suas implicações educacionais, Relação professor-aluno e suas implicações
simbólicas,  Constituição  da  identidade  sexual  das  crianças,  Internet  e  a  subjetividade  das  crianças,  Níveis  e  elementos  constitutivos  do
Planejamento Educacional; Interdisciplinaridade, novas atitudes docentes, saberes e práticas requeridos ao educador do novo milênio. Lei nº 8.069
de 13 de julho de 1990, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Resolução nº 2 de 11 de setembro de 2001, Resolução nº 1 de 17 de junho de
2004, Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009. Parecer 04 de 21 de janeiro 1998 do CEB (Conselho de Educação Básica Nacional de Educação);
Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de Fevereiro de 2001.
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9 Assistente Social 40h

O trabalho do assistente social com a questão social nas diferentes expressões cotidianas; problemas e necessidades da população.
A  identidade  da  profissão  do  Serviço  Social  e  seus  determinantes  ideo-políticos.  Lei  Federal  n°  8.742/1993  -  Lei  Orgânica  da
Assistência  Social  (LOAS);  Política  Nacional  de  Assistência  Social  (PNAS/2004);  Norma  Operacional  Básica  (NOB/SUAS);  Norma
Operacional de Recursos Humanos (NOB/RH); Guia do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social; Guia do CREAS - Centro de
Referência  Especializado  de  Assistência  Social;  Seguridade  Social  no  Brasil;  A  questão  social  no  Brasil;  Pobreza,  desigualdade,
exclusão e vulnerabilidade social; Lei Federal n° 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal n° 8.842/1994 e Decreto Federal n°
1.948/1996 - Política  Nacional  do Idoso;  Lei  Federal  n°  8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;  Plano Nacional  de
Promoção,  Proteção  e  Defesa  do Direito  de Crianças  e  Adolescentes  à  Convivência  Familiar  e  Comunitária;  Lei  de  Criação  do
Conselho Nacional  dos Direitos da Criança e Adolescente;  Lei  Maria da Penha -  Lei  n°  11.340/2006;  Constituição da República
Federativa do Brasil (Artigos 1° a 17 e 193 a 232); História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social; Metodologia do Serviço
Social; Estratégias de ação em serviço social e os instrumentos de intervenção do profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade;
Serviço Social na Contemporaneidade; Serviço Social e Família; Projeto ético político do Serviço Social; A prática do Serviço Social; A
intervenção do assistente social junto às famílias, criança e adolescente, idosos, pessoas com deficiência, população em situação de
rua  (adulto,  criança  e  adolescente),  trabalho  infantil,  prostituição  infanto-juvenil,  violência  e  abuso  sexual  contra  criança  e
adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade, profissionais do sexo, dependentes químicos, doenças sexualmente transmissíveis e
AIDS; Ética em Serviço Social; Programa Bolsa Família. Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 Lei que regulamenta a profissão de
Assistente Social  -  Lei  n°  8.662/93;  Código de Ética  Profissional;  Supervisão em Serviço  Social;  Lei  Federal  n°  8.080/1990 -  Lei
Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei n° 8.142/90; Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei
Federal n° 10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; Humanização em Saúde;
Lei Federal n° 7.853/1989 e Decreto Federal n° 3.298/1999 - Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;
Serviço Social e a Política Pública de Educação; Gestão de benefícios e programas de transferência de renda; Gestão social das
Políticas Públicas: elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais; Políticas Sociais públicas,
cidadania e direitos sociais  no Brasil;  Participação e controle social;  Direitos Humanos;  Trabalho com grupos,  em redes e com
famílias; Movimentos sociais; Programa Bolsa Família. Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993.. 
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ANEXO IV

REQUERIMENTO DE ACESSABILIDADE PARA PPD

ou Requerente de Situação Especial

Concurso Público: 001/2014 Órgão: PREFEITURA MUNIPAL DE VANINI

Nome do candidato: __________________________________________________________________________

Nº da inscrição: _____________________ Cargo: ___________________________________________________

1. Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local adequado)

a. (  ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL.

b. (  ) NECESSITA DE PROVA e/ou TRATAMENTO ESPECIAL (Discriminar objetivamente qual o tipo de prova necessário. Ex: fonte 

tamanho 14, Ledor, Sala especial para amamentação).

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, exceto para lactante, junto a esse requerimento.

___________________________________________________________________________

Data de recebimento e assinatura

________________________________________________________________

Assinatura do candidato
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ANEXO V

ATESTADO/LAUDO MÉDICO PERICIAL DE PPD

Eu, ____________________________________________________, CRM nº ________________ médico com especialidade em 

_____________________________________________________________ (opcional) atesto que o paciente 

__________________________________________________________, CPF _____________________________, é uma Pessoa 

Portadora de Deficiência, com a doença qualificada na Classificação Internacional de Doenças (CID) com o nº ______________, 

e que sua provável causa/origem é __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________.

__________________________________________________________________
Local e data

____________________________________________________
Carimbo e assinatura do Médico

-  Este documento deverá ser  impresso,  assinado e preenchido para poder acompanhar o requerimento do candidato para
atendimento especial para execução das provas do Concurso Público de acordo com o Edital de que este anexo faz parte ao ser
encaminhado à empresa Energia Essencial Concursos Ltda.

- Este documento poderá ser substituído por um atestado/laudo fornecido pelo médico desde que apresente informações que
possam contemplar o item e subitens deste Edital os quais tratam do assunto.
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ANEXO VI

FORMULÁRIO DE RECURSO

Nome: Data:

E-mail: Inscrição:

Cargo: Questão:

RECURSO SOBRE:

Inscrição ( . ) Revisão de questões ( . ) Revisão de notas (.  )

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Este campo deve ser preenchido somente para os recursos de Avaliação de Gabarito de Prova Objetiva e Avaliação de Títulos
com  a  devida  fundamentação  técnica  e  o  embasamento  teórico  e/ou  bibliográfico  (com  literatura  de  reconhecido  valor
científico).

______________________________________________________
Assinatura do candidato

_________________________________________________
Assinatura do Responsável pelo recebimento e data
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ANEXO VII

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE E DESTINATÁRIO PARA ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA

(PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA, O CANDIDATO DEVERÁ RECORTAR AS ETIQUETAS E COLAR NO ENVELOPE.)

1. ETIQUETA 01 - IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS):

PREFEITURA MUNICIPAL DE VANINI- RS

ASSUNTO: ________________________________________________ Cargo pretendido: ___________________________

Nome do candidato: _____________________________________________________ Nº de inscrição: ________________

Endereço: _____________________________________________________________________ CEP: _________________

Cidade: ___________________________________________________________ Fone: (     ) ________________________

2. ETIQUETA 02 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

DESTINATÁRIO:

ENERGIA ESSENCIAL CONCURSOS LTDA.

Rua General Andrade Neves, nº 100, sala 1304 – Bloco B

Centro – Porto Alegre – RS – CEP 90010-210
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ANEXO VIII

APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES SOBRE OS CARTÕES DE RESPOSTA

O cartão de respostas será composto de duas partes:
a) PARTE 01 – que conterá as áreas destinadas ao assinalamento das respostas pelos candidatos, o espaço específico para
registro da impressão digital dos candidatos e o código aleatório específico e individual do cartão;
b) PARTE 02 – que conterá a identificação dos candidatos, os dados relativos ao local da prova, espaço para a assinatura 
obrigatória dos candidatos, e o código aleatório específico e individual do cartão.
Legenda:

1) Autenticação Digital;
2) Espaço para assinalar as respostas;
3) Dados referentes à ESCOLA, SALA e DATA da realização da 
prova;

4) Identificação do candidato;
5) Código do cartão;
6) Espaço para a assinatura obrigatória do 
candidato.

Parte 01 Parte 02

IMPORTANTE:

Forma correta de preenchimento do cartão:

 - Preencher toda a elipse, com caneta azul ou preta.
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ANEXO IX

RELATÓRIO DE DISCRIMINAÇÃO DE TÍTULOS

Nome do candidato: _____________________________ Data: _________ Nº de inscrição: ________

Cargo pretendido: __________________________ Município: _______________________________

Avaliação do Examinador: __________________ Avaliador Responsável: __________________

CAMPOS PARA PREENCHIMENTO DO CANDIDATO CAMPOS DA BANCA

Nº Histórico ou resumo Nº de horas

TOTAL DE PONTUAÇÃO OBTIDA →

Observação: Preencher em letra de forma ou digitar nos campos destinados ao candidato, entregar este formulário em 01 (uma) via.
(*) Os títulos deverão ser numerados em sequência de acordo com esta planilha.

Atenção: O  candidato  que  possuir  alteração  de  nome  (casamento,  separação,  etc.)  deverá  anexar  cópia  do  documento
comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade.
Lembramos ainda que o título de habilitação exigido para que o candidato possa assumir o cargo, se for devidamente aprovado, NÃO
deve ser anexado nem contado nos títulos acima relacionados.

Este documento deverá ser impresso, assinado e preenchido para poder acompanhar o conjunto de documentos comprobatórios
de titulação a ser encaminhado à Prefeitura Municipal de Vanini-RS setor de protocolo.

____________________________________________________________
Local e data

___________________________________________________

Assinatura do candidato
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