
ESTADO DO AMAZONAS 

MUNICÍPIO DE BORBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA 

CONCURSO PÚBLICO – Edital n° 001/2015 

 

O Prefeito Municipal de Borba, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições e 

com fundamento no artigo 37, inciso II da Constituição Federal Brasileira de 1988, e após 

decisão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas que julgou legal o edital n. 01/2014,  

torna pública a reabertura do Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas do quadro 

de pessoal efetivo de nível superior, nível médio, nível fundamental completo e nível 

fundamental incompleto, mediante as condições estabelecidas neste Edital, incluída todas estas 

alterações no edital n.01/2014 – edital inicial do concurso, que também estará publicado no site 

da empresa IASPEC – www.iaspec.com.br. 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1°. O Concurso Público será executado pelo INSTITUTO AMAZONENSE DE SELEÇÃO, 

PESQUISA E CONSULTORIA - IASPEC, sob sua total responsabilidade, obedecidas às 

normas deste Edital. 

2°. As inscrições para o concurso serão realizadas na modalidade Internet (online), obedecidas à 

data, horários e locais estabelecidos neste Edital. 

3°. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas existentes para os cargos de 

provimento efetivo, em conformidade com o Anexo I deste edital, ficando assegurada a 

nomeação e posse do candidato aprovado no número de vagas do Edital e outras que surgirem 

durante o prazo de validade do concurso, por se tratar de direito adquirido, conforme 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

4°. Os cargos ofertados por zona (urbana e rural), o número de vagas, atribuições, nível de 

escolaridade exigido para investidura no cargo, carga horária de trabalho e os vencimentos 

constam do anexo I que faz parte integrante deste Edital. 

5°. A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá as seguintes fases: 

a) exame de conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e 

classificatório, para todos os cargos, a ser aplicada no Município de Borba; 

b) Avaliação de títulos, de caráter classificatório, exclusiva aos candidatos dos cargos de 

professores (nível superior e nível médio) não eliminado, conforme critério de julgamento deste 

Edital. 

 

II. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
 

1°. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de 

gozo de direitos políticos, nos termos do § 1.º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto 

Federal  n.º 70.436/72. 

2°. Gozar dos direitos políticos nos termos do § 1.º do artigo 12 da Constituição Federal. 

3°. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (sexo masculino). 

4°. Ter, no mínimo, dezoito anos completos na data da posse. 

5°. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada em exame 

médico pré-admissional, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Borba. 

6°. Ser aprovado no concurso público e possuir, na data da posse, os requisitos exigidos para o 

exercício do cargo, conforme estabelecido no anexo I deste edital. 

7°. Nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente: 

a) não ter sido responsável, por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de 

Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou, 

ainda, por Conselho de Contas de Município; 

b) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego público; 

c) não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em julgado, pela prática 

de crimes contra a Administração Pública, capitulados no título XI da Parte Especial no Código 

Penal Brasileiro, na Lei n.º 7.492, de 16 de junho de 1985, e na Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 

1992; 
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8°. A não-comprovação de qualquer dos requisitos especificados nos subitens anteriores 

impedirá a posse do candidato. 

 

III. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 

1°. Às Pessoas com Deficiências, aqueles que se enquadram nas categorias discriminadas no 

artigo 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal n.º 5.296/2004, têm 

assegurado o direito de inscrição no presente concurso público, desde que a deficiência seja 

compatível com as atribuições do cargo em provimento para o qual o candidato concorre. 

1.1. Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do 

concurso, 5% ficarão reservadas a Pessoas com Deficiência. A reserva para a primeira vaga 

inicia-se a partir da quinta vaga destinada a cada cargo (zona de lotação), onde da quinta a 

vigésima vaga, uma será destinada a Pessoas com Deficiência. Para a reserva da segunda vaga 

em diante, será feito o seguinte cálculo: 5% em cima do número de vagas de cada cargo, sendo 

este resultado arredondado para o primeiro número inteiro acima quando a casa decimal 

resultante for superior a zero, menos a vaga reservada como primeira. No Anexo I constam as 

vagas específicas para candidatos portadores de deficiência, por cargo. 

2°. Não se aplica o disposto do subitem anterior a cargos para os quais o número de vagas, e das 

que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso, seja inferior a 05 (cinco). 

3°. As pessoas com deficiência deverão imprimir, preencher e assinar formulário/requerimento 

disponível no site da IASPEC (http://www.iaspec.com.br), no período de inscrição, relacionado 

no subitem V.1 deste Edital, informando se irá necessitar de tratamento diferenciado e/ou de 

tempo adicional para realização das provas objetivas. Deverão anexar, a este formulário 

impresso, o laudo médico, original ou cópia autenticada, atestando a espécie e o grau ou nível 

de deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença - CID (Decreto nº 3.298/99). Após, deverá enviá-los à Comissão 

Executora do Concurso de Borba, na cidade de Borba, e na sede da Prefeitura de Borba, até às 

16h do último dia de inscrição, para posterior análise. Solicitações posteriores, nesse 

sentido, serão indeferidas. 

4°. As Pessoas com Deficiências participarão do Concurso Público em igualdade de condições 

com os demais candidatos no que se refere a conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 

aprovação, a data, ao horário e ao local de aplicação das provas, e ao critério de corte exigido 

para todos os demais candidatos. 

5°. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, sendo a 

primeira, contendo a pontuação de todos os candidatos, inclusive as Pessoas com Deficiências, e 

a segunda, somente com a pontuação destes últimos. 

6°. As Pessoas com Deficiências classificadas no Concurso Público serão submetidas, antes da 

posse, à perícia por Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Borba, que terá decisão 

definitiva sobre a sua qualificação como deficiente e sobre o grau de deficiência capacitante 

para o exercício do cargo pretendido. 

7°. Após perícia, se favorável, será o candidato nomeado, observando-se a ordem de 

classificação da lista de Pessoas com Deficiências. Em caso de não ratificação declarada pela 

Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Borba, o candidato será eliminado da lista do 

resultado final de Pessoas com Deficiências, permanecendo apenas na lista geral de resultado 

final de todos os candidatos. 

8°. Na inexistência de candidatos enquadrados nos critérios definidos nos subitens anteriores ou 

no caso de eliminação desses candidatos, as vagas a eles reservadas serão revertidas para os 

demais candidatos, observando-se a ordem de classificação. 

9°. As Pessoas com Deficiências que não declararem essa condição, no período das inscrições, 

não poderão, posteriormente, interpor recurso em favor de sua situação. 

10°. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao 

pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 

 

 

http://www.iaspec.com.br/
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IV. DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES 

 

4.1. O valor da taxa de inscrição, a ser paga pelo candidato, aos respectivos cargos é o seguinte: 

- R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível fundamental 

incompleto; 

- R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível fundamental 

completo; 

- R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível médio; 

- R$ 70,00 (setenta reais) para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível superior. 

4.2. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese 

alguma, salvo em caso de anulação do certame. 

 

V. DA INSCRIÇÃO 

 

1°. Será admitida somente a inscrição online (via Internet) no endereço eletrônico 

http://www.iaspec.com.br, solicitada no período entre 14h do dia 29 de julho de 2015 até às 

23h59 do dia 12 de agosto de 2015, todos horários de Borba/AM. 
2°. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo 

cargo para o qual deseja inscrever-se, observada a oferta de vagas do quadro constante do anexo 

I deste edital. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a sua 

alteração no que se refere à opção de cargo para o qual se inscreveu. 

3°. Será admitida a inscrição em dois cargos diferentes, observadas as datas e horários das 

provas. No caso de inscrição com dois cargos com horários incompatíveis de realização das 

provas, considerar-se-á a primeira inscrição, hipótese em que não haverá devolução do valor de 

qualquer inscrição.  

4°. O IASPEC não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados. O candidato deverá antecipar sua inscrição para evitar problemas de última hora. 

5°. O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, 

pagável no Banco Bradesco S/A, o qual estará disponível no endereço eletrônico 

http://www.iaspec.com.br, que deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição 

imediatamente após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição online 

(via Internet). 

6°. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 

20 de agosto de 2015, obedecido o horário de expediente bancário de cada localidade. 
7°. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no 

subitem anterior não serão acatadas. 

8°. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa 

de inscrição pelo sistema bancário à IASPEC. 

9. A apresentação do original do documento de identidade (com fotografia) será obrigatória no 

dia da realização das provas. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 

pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 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 artigo 159 da Lei n.º 9.503, 

de 23 de setembro de 1997). 

10°. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 

registro de identidade. 

11°. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros 

concursos. 
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12°. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio 

eletrônico. 

13°. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a IASPEC do direito de excluir do concurso público 

aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta. 

14°. Não é permitido o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário. 

15°.  DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 

15.1.Conforme a Lei Municipal n.° 143, de 13 de março de 2015, art. 1°, ficam isentos do 

pagamento da taxa de inscrição em Concurso Públicos, realizados no âmbito municipal e 

promovidos por quaisquer dos Poderes da Administração Direta Municipal, os candidatos que: 

a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico), de que trata o Decreto Federal n.° 6.135, de 26 de junho de 2007, desde que 

preencha os ditames legais  

b) nos demais casos contidos na Lei n. 143/2015. 

15.2. A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato disponível por meio 

do aplicativo para solicitação de inscrição no endereço eletrônico http://www.iaspec.com.br, no 

período de 29 de julho a 12 de agosto de 2015, informando, obrigatoriamente nos casos que 

couber, o Número de Identificação Social (NIS) atribuído pelo CadÚnico e declarando de que 

atende às condições estabelecidas no subitem 15.1. 

15.3. O IASPEC e a Comissão do Concurso verificará a veracidade das informações prestadas 

pelo candidato no órgão gestor do CadÚnico e terá decisão terminativa sobre a concessão, ou 

não, do benefício. 

15.4. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do 

candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé-pública, o que 

acarretará sua eliminação do concurso público, e aplicação das demais sanções legais. 

15.5 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que não 

observar as condições estabelecidas neste edital. 

15.6 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via postal, via 

fax ou via correio eletrônico. 

15.7 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 18 de agosto de 2015, 

no endereço eletrônico http://www.iaspec.com.br. 

15.8 Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de 

inscrição. 

15.9 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, se quiserem, deverão 

acessar o endereço eletrônico http://www.iaspec.com.br, imprimir o boleto para pagamento da 

taxa de inscrição e efetuar o pagamento até o dia 20 de agosto de 2015, obedecido o horário de 

expediente bancário de cada localidade, e conforme procedimentos descritos neste edital. 

15.10 O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento 

da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos no subitem 15.9 estará automaticamente 

excluído do concurso público. 

 

VI. DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

1°. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas em Borba/AM na data 

prevista de 27 de setembro de 2015, no turno da manhã, das 8 às 12h (horário local), para 

todos os Cargos de Nível Fundamental Completo e Nível Superior, e, no turno da tarde, 

das 14h30 às 18h30 (horário local), para os cargos de Nível Médio e Nível Fundamental 

Incompleto. Desta forma o candidato poderá se inscrever, separadamente, e realizar as 

provas objetivas nos dois períodos, para cargos de nível de escolaridade em horários de 

provas diferentes, como previsto no item V.3 deste edital. 
2°. As provas objetivas do Concurso Público compreenderão avaliação de conhecimentos, 

através da aplicação de prova objetiva de questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e 

classificatório, conforme abaixo: 
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2.1. Cargos de Nível Superior 

 

ESPÉCIE DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Noções de Direito Administrativo 

Conhecimentos Específicos 

20 

05 

15 

TOTAL  40 

 

2.2. Cargo de Nível Médio (EM 48; EM 49; EM 52; EM 53; EM 54; EM 56; EM 58; EM 

59; EM 60; EM 68) 

 

ESPÉCIE DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Noções de Informática 

Direito Administrativo 

20 

10 

05 

05 

TOTAL 40 

 

2.3. Cargos de Nível Médio (EM 50; EM 51; EM 55; EM 61; EM 62; EM 63; EM 64; EM 

65; EM 66; EM 67; EM 69; EM 70; EM 71; EM 72; PR 95; PR 96; PR 97; PR 101; PR 

102; PR 103) 

 

ESPÉCIE DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos Específicos 

Direito Administrativo 

15 

10 

10 

05 

TOTAL 40 

 

2.4. Cargos de Nível Fundamental Completo 

 

ESPÉCIE DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Direito Administrativo 

Conhecimentos Gerais 

15 

10 

05 

10 

TOTAL 40 

 

2.5. Cargos de Nível Fundamental Incompleto  (FI-1 a FI- 12 e FI 14 a FI-15) 

 

ESPÉCIE DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos Gerais 

15 

10 

05 

TOTAL 30 
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2.6. Cargos de Nível Fundamental Incompleto – FI-13 – Motorista 

 

ESPÉCIE DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos Específicos 

15 

05 

10 

TOTAL 30 

 

3°. Os conteúdos programáticos das provas objetivas se encontram no Anexo II deste Edital. 

4°. O local de realização das provas objetivas será publicado no sítio do IASPEC – 

www.iaspec.com.br, assim como será informado a data, hora, e local em Borba para a entrega 

dos cartões de inscrição aos candidatos. 

5°. No dia da prova objetiva o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

6°. Cada questão das provas objetivas valerá 1,00 (um) ponto e será composta de quatro opções 

(A, B, C e D) e uma única resposta correta, de acordo com o comando da questão. Haverá no 

cartão resposta, para cada questão, quatro campos de marcação: um campo para cada uma das 

quatro opções (A, B, C e D), sendo que o candidato deverá preencher apenas aquele 

correspondente à resposta julgada correta, de acordo com o comando da questão. 

7°. O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão, um, e somente um, dos 

quatro campos do cartão resposta, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações 

indevidas; no caso, ser considerada como nula a alternativa. 

8°. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 

incorretamente no cartão resposta. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem 

em desacordo com este edital ou com as instruções contidas no cartão resposta, tais como: dupla 

marcação, marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não preenchido 

integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. 

O cartão-resposta só será substituído se for constatada falha de impressão. 

9°. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar o 

seu cartão resposta. 

10°. No dia de prova os candidatos deverão comparecer ao local definido com, no mínimo, 

uma hora de antecedência do horário fixado para o seu início, devendo apresentar 

juntamente com o cartão de inscrição, o documento de identidade no original com 

fotografia, conforme estabelecido no subitem V deste edital. Não será admitido ingresso de 

candidato no local de realização das provas após horário fixado para o início desta. 

11°. Os portões serão fechados no horário fixado para realização das provas. 

12°. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 

do documento. 

13°. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de 

identidade original, na forma definida no subitem V deste edital, não poderá fazer as 

provas e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
14°. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 

sessenta dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 

impressão digital e assinatura em formulário próprio. 

15°. Não será permitida, durante a realização das provas, comunicação entre os candidatos, nem 

utilização de máquinas calculadoras ou similares, de livros, de notas, de impressos ou consulta a 

qualquer material. 

16°. Não será permitida a entrada e/ou permanência no local do exame de candidatos com 

aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo databank, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular e 

etc.). O descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, 

constituindo tentativa de fraude. 

http://www.iaspec.com.br/
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17°. Não haverá sob hipótese alguma: 

17.1  prova de segunda chamada; 

17.2  revisão de provas; 

17.3  vista de qualquer uma das provas. 

18°. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário 

fixado para o seu início. 

19°. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no 

mínimo, uma hora após o início das provas. 

20°. A inobservância do subitem anterior acarretará a não-correção das provas e, 

consequentemente, a eliminação do candidato no Concurso Público. 

21°. O candidato que se retirar do estabelecimento onde está realizando a prova objetiva não 

poderá retornar em hipótese alguma. 

22°. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 

provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 

23°. O não comparecimento a prova objetiva implicará na eliminação automática do candidato. 

24°. O IASPEC não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 

25°. O IASPEC poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal no dia das 

provas. 

26°. Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do Concurso Público o 

candidato que: 

a) durante a realização das provas for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como 

bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 

máquina de calcular, máquina fotográfica e outros equipamentos similares; 

b) no ambiente de provas estiver portando armas; 

c) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 

d) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou 

impressos; 

e) for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 

policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito; 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 

com as autoridades presentes ou com os demais candidatos; 

g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 

realização; 

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

i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, levando a folha de respostas e o boletim de questões; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou na folha de respostas; 

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 

terceiros no concurso público;  

m) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou de sua impressão digital, quando solicitado pela 

coordenação local do concurso público. 

27°. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas acima implicará a eliminação 

do candidato, constituindo tentativa de fraude. 

28°. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou 

aos critérios de avaliação e de classificação. 

29°. Não será permitido que as marcações no cartão-resposta sejam feitas por outras pessoas, 

salvo no caso de candidato inscrito como pessoa com deficiência (PcD) segundo o subitem III.1 

deste Edital, se a deficiência impossibilitar a marcação pelo mesmo. 

30°. O não comparecimento às provas implicará a eliminação automática do candidato. 

31°. Não serão dadas informações por telefone a respeito de datas, locais e horários de provas. 

O candidato deverá observar rigorosamente os Editais. 

32°. O candidato deverá devolver no dia das provas o cartão-resposta recebido. 
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33°. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá, 

além de solicitar atendimento especial para esse fim, levar um acompanhante, que ficará em sala 

reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que, 

neste caso não levar acompanhante, não realizará as provas, haja vista que a guarda da criança é 

de responsabilidade do acompanhante da candidata lactante. A solicitação de condições 

especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

 

VII. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO À PROVA DE 

TÍTULOS 
 

1°. Para não ser eliminado nas provas objetivas, o candidato deverá obter o total de pontos igual 

ou superior a 40% (quarenta por cento) de acertos do número de questões. 

2°. O candidato que obtiver pontuação total inferior a referida no subitem VII.1 será eliminado 

do concurso, bem como os faltosos e as demais situações descritas neste edital. 

3°. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos de cargos de professor de nível 

superior, não eliminados conforme subitem VII.1 deste Edital, classificados em até o limite de 

três vezes o número de vagas do Anexo I deste Edital em cada cargo/zona (urbana e rural), 

observada a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e respeitados os empates 

na última colocação. 

4°. Os candidatos não convocados para a avaliação de títulos na forma do subitem VII.3 serão 

automaticamente eliminados e não terão qualquer classificação no concurso. 

 

VIII. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 

1°. Os candidatos de cargos de professor de nível superior considerados aptos à avaliação de 

títulos, conforme subitem VII.3 deste Edital, serão convocados em edital específico para esse 

fim, publicado o aviso no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas e relacionados no site do 

IASPEC (http://www.iaspec.com.br). Deverão, então, imprimir, preencher e assinar o 

formulário disponível no site do IASPEC (http://www.iaspec.com.br), e entregá-los para a 

Comissão do Concurso – Prefeitura de Borba, no prazo, estabelecidos no Edital de Convocação 

para a prova de títulos. 

2°. A avaliação de títulos valerá 10,00 (dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos 

apresentados seja superior a esse valor. 

3°. Somente serão aceitos os títulos com data de conclusão até a data da publicação do aviso do 

Edital específico previsto no subitem VIII.1 no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas. 

Documentos com data de conclusão posterior a esta data não serão pontuados. 

4°. Para efeito de pontuação, somente serão aceitos os documentos que comprovem os títulos 

abaixo relacionados, observados os critérios constantes no subitem VIII.8 e os limites de pontos 

discriminados no quadro a seguir. 

 

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

ALÍNEA TÍTULO 
VALOR DE CADA 

TÍTULO 

VALOR 

MÁXIMO DOS 

TÍTULOS 

A Doutorado na área em que concorre 3,00 3,00 

B Mestrado na área em que concorre 2,00 2,00 

C Especialização na área em que concorre 1,50 1,50 

D 

Exercício de atividade profissional na 

administração pública ou na iniciativa privada 

na área a que concorre. 

0,30 por ano 3,00 



ESTADO DO AMAZONAS 

MUNICÍPIO DE BORBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA 

CONCURSO PÚBLICO – Edital n° 001/2015 

 

E 
Aprovação em concurso público na área a que 

concorre 
0,50 0,50 

 

5°. Receberá nota zero o candidato que não enviar os títulos na forma e no prazo estipulados no 

edital de convocação para a avaliação de títulos. 

6°. Não serão aceitos títulos encaminhados por fax e/ou por correio eletrônico. 

7°. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório. 

8°. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS: 

8.1. Curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado, na área a que concorre, 

será aceita cópia autenticada em cartório, conforme abaixo: 

a) diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC; ou, 

b) certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, expedido por 

instituição reconhecida pelo MEC, obrigatoriamente acompanhado do histórico escolar, no 

qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado, com as 

respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da dissertação; 

c) para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma, 

desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil, reconhecida pelo MEC. 

8.2. Curso de Especialização na área a que concorre, será aceita cópia autenticada em 

cartório, conforme abaixo: 

a) Diploma de conclusão de curso em que conste a informação de que o curso foi realizado de 

acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE) e carga horária; ou, 

b) Certificado ou declaração de conclusão de curso, com a carga horária, obrigatoriamente 

acompanhada do histórico escolar, no qual conste a informação de que o curso foi realizado 

de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

c) Caso o diploma, certificado ou declaração de conclusão de curso não se explicite que o curso 

atende às normas do CNE, essa observação deverá vir em declaração fornecida pela instituição, 

anexada à documentação. 

8.3. Na Atividade Profissional na área a que concorre, para concessão da pontuação relativa 

aos documentos relacionados nas alíneas abaixo, somente será considerada experiência 

profissional após a conclusão do curso de graduação do cargo a que concorre, 

comprovado através de cópia autenticada em cartório do diploma, pré-requisito para o 

cargo, ou de uma declaração original ou cópia autenticada em cartório devidamente 

acompanhada do histórico escolar, com assinatura reconhecida em cartório da pessoa que 

assina esta declaração. 

a) No caso de atividade na iniciativa privada apresentar cópia autenticada em cartório das 

páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a identificação do candidato e 

do contrato de trabalho, acrescida de declaração do empregador com assinatura reconhecida em 

cartório da pessoa que a assina, na qual conste o período (início e fim se for o caso), a espécie 

do serviço realizado e as atividades desenvolvidas. 

b) No caso de atividade realizada na administração pública (Servidor Público) apresentar 

declaração/certidão de tempo de serviço, original ou cópia autenticada em cartório, em que 

conste o período (início e fim se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades 

desenvolvidas. Na declaração/certidão deverá constar o reconhecimento em cartório da 

assinatura da pessoa que assina o documento. 

c) No caso de atividade de serviço prestado como autônomo apresentar cópia autenticada em 

cartório de contrato de prestação de serviços, com assinatura reconhecida em cartório da pessoa 

que assina este documento, acrescido de declaração do contratante com assinatura reconhecida 

em cartório da pessoa que assina este documento, na qual conste o período (início e fim se for o 

caso), a espécie do serviço realizado e as atividades realizadas, ou, apresentação de cópias 

autenticadas em cartório de todos os recibos de pagamento autônomo (RPA) relativos ao 

período trabalhado. 

d) No caso de sócio de firma e/ou pessoa jurídica, deverá o candidato apresentar cópia 

autenticada em cartório do contrato social da mesma, registrado na junta comercial respectiva, 

ou quando for o caso no respectivo conselho de classe, que comprove claramente sua 
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participação na mesma. Inclusive nos documentos apresentados deve ficar claro em que data foi 

efetivada a sua inclusão na respectiva firma e/ou pessoa jurídica. 

8.4. Para efeito de pontuação dos documentos citados no subitem VIII.3 deste Edital, não será 

considerada fração de ano, sendo considerado ano letivo completo de exercício na atividade 

profissional. 

8.5. Para efeito de pontuação dos documentos citados no subitem VIII.3 deste Edital, estágio, 

monitoria, cargos/lotação honoríficos, bolsa de estudo, ou casos julgados similares pela 

comissão avaliadora, não serão considerados experiência profissional. 

8.6. A Aprovação em Concurso Público na área a que concorre deverá ser comprovada, 

conforme a seguir: 

a) Original ou cópia autenticada em cartório de Certidão expedida pelo órgão de pessoal da 

Instituição pública a que o candidato prestou concurso, com assinatura reconhecida em cartório 

da pessoa que assina, constando o cargo, nível de escolaridade, aprovação e/ ou classificação do 

resultado final/homologação; ou 

b) Original ou cópia autenticada em cartório de Certificado do órgão contratado para executar o 

concurso, com assinatura reconhecida em cartório da pessoa que assina, constando o cargo, 

nível de escolaridade, aprovação e/ou classificação do resultado final/homologação; ou, 

c) Cópia autenticada em cartório da publicação impressa de Diário Oficial ou impresso 

divulgado na Internet de Diário Oficial apenas identificado o endereço eletrônico 

correspondente para confirmação da autenticidade do documento pela banca avaliadora da 

IASPEC, constando o cargo, nível de escolaridade, aprovação e/ou classificação do resultado 

final/homologação, com identificação clara do candidato; 

d) Não será considerada como concurso público a seleção constituída apenas de prova de títulos 

e/ou de análise de currículos e/ou de provas práticas e/ou testes psicotécnicos e/ou entrevistas 

e/ou seleção simples que não atenda integralmente a legislação de concurso público para o 

provimento de cargos/lotação no serviço público. 

9°. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para 

a língua portuguesa por tradutor juramentado. 

10. Cada título será considerado uma única vez. 

11. Serão desconsiderados os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do quadro 

de atribuição de pontos para a avaliação de títulos, bem como os que excederem o limite de 

pontos estipulados no subitem XI deste Edital. 

12. A veracidade dos documentos apresentados é de inteira responsabilidade dos candidatos. 

Qualquer apuração que leve à comprovação de que não são verdadeiros acarretará a eliminação 

do candidato do certame e o encaminhamento dos documentos às autoridades competentes para 

abertura de processo judicial. 

13. Será publicado o aviso de Edital no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, e, 

relacionado os candidatos no site da IASPEC (http://www.iaspec.com.br), do resultado da prova 

de títulos. Os candidatos só poderão interpor recurso nos prazos previstos no item XI deste 

Edital. 

 

IX. DA NOTA FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 

 

1°. A nota final no concurso será à soma das notas obtidas nas provas objetivas. Para os cargos 

de professores (nível superior), será, também, somada a pontuação obtida na avaliação de títulos 

para totalizar a nota final. 

2°. Os candidatos serão ordenados por cargo de acordo com os valores decrescentes das notas 

finais no concurso, observados os critérios de desempate do item X. 

 

X. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
1°. Em caso de empate, na nota final, terá preferência o candidato, conforme ordem das alíneas 

a seguir:  

a) for mais idoso, desde que tenha idade superior a sessenta anos, conforme artigo 27, parágrafo 

único, do Estatuto do Idoso; 
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b) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de conhecimentos específicos, 

quando for o caso; 

c) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de língua portuguesa; 

d) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de matemática, quando for o 

caso; 

e) For mais idoso, considerando o dia, mês e ano de nascimento. 

 

XI. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1°. Serão admitidos recursos quanto a divulgação preliminar da lista dos inscritos, divulgação 

do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, resultado preliminar das provas objetivas, 

resultado preliminar da Prova de Títulos. 

2°. A solicitação dos recursos citados no subitem anterior deverá ser interposto em até 02 (dois) 

dias úteis a contar da divulgação do resultado. 

3°. Admitir-se-á um único recurso para cada questão das provas objetivas, sendo 

desconsiderado recurso de igual teor. 

4°. O (s) ponto (s) relativo (s) à (s) questão (ões) eventualmente anulada (s) das provas objetivas 

será(ão) atribuído (s) a todos os candidatos presentes. 

5°. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo citado no subitem XI.2, 

com indicação do nome do candidato, n° do documento de identidade, n° de sua inscrição e 

assinatura, conforme o modelo constante no Anexo III deste Edital. 

6°. Todos os recursos deverão ser entregues à Comissão Executora do Concurso Público, na 

sede da Prefeitura, no horário de 9h às 14h, dentro do prazo previsto. 

7°. O recurso interposto não terá efeito suspensivo e aquele que for interposto fora do respectivo 

prazo não será aceito. 

8°. O IASPEC é a instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais. 

9°. A decisão do recurso será dada a conhecer, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do 

último dia do prazo de recebimento, com a devida divulgação do definitivo. 

 

XII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1°. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Concurso Público contidas 

nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. 

2°. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, avisos, 

editais e comunicados referentes a este Concurso Público no Diário Oficial dos Municípios do 

Amazonas, bem como divulgados na Internet no endereço eletrônico http://www.iaspec.com.br. 

3°. O prazo de validade do Concurso Público é de dois anos, contados a partir da data de 

publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por 

igual período. 

4°. O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Prefeito Municipal de Borba, e 

publicado aviso no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, bem como publicado no 

endereço eletrônico http://www.iaspec.com.br. 

5°. Após o resultado final do concurso público o candidato classificado e aprovado deverá 

manter atualizado seus dados, inclusive, endereço e telefones perante a Prefeitura Municipal de 

Borba. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não-atualização 

de seus dados. 

6°. O IASPEC e a Prefeitura Municipal de Borba não arcarão com quaisquer despesas de 

deslocamento de candidatos para a realização das provas. 

7°. O IASPEC e a Prefeitura Municipal de Borba não aprovam, não fornecerão e nem 

recomendarão nenhuma apostila sobre o concurso, bem como qualquer curso, não se 

responsabilizando pelo conteúdo de qualquer deles. 

8°. Os casos omissos serão resolvidos pelo IASPEC e a Prefeitura Municipal de Borba. 
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9°. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro 

edital. 

 

 

Borba (AM), 27 de julho de 2015. 

 

 

José Maria da Silva Maia 

Prefeito Municipal de Borba 
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ANEXO I  
  

REF. DO 

CARGO 
CARGO SUMÁRIO DE ATIVIDADES ESCOLARIDADE 

CARGA 

HORÁRIA 
VENCIMENTO 

N° DE 
VAGAS 

CADASTRO 

RESERVA 
VPCD* 

FI 1  
Auxiliar de 

Jardinagem   

Auxiliar na realização de 

serviços de jardinagem nos 
prédios e dependências 

municipais.  

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 03 00 00 

FI 2  
Auxiliar de  
Serviços Gerais  

Índio  

Atividades de serviços de 

limpeza e manutenção de bens 
públicos localizados na área 

indígena em permanentes 

condições de higiene e 
limpeza.  

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 05 

 

00 
01 

FI 3  

Auxiliar de  

Serviços Gerais  

Rural  

Atividades de serviços de 

limpeza e manutenção de bens 

públicos localizados na Zona 
Rural do Município de Borba-

Am, em permanentes 
condições de higiene e 

limpeza.  

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 15 00 01 

FI 4  
Auxiliar de  
Serviços Gerais  

Urbano  

Atividades de serviços de 
limpeza e manutenção de bens 

públicos em permanente 

condições de higiene e 
limpeza.  

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 15 00 01 

FI 5  Copeiro  

Distribuir refeições, utilizando 

bandejas e carrinhos, segundo 
as instruções recebidas.  

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 02 00 00 

FI 6  Costureiro  

Executar, a mão ou a máquina, 

um ou vários trabalhos de 
costura na produção em série 

de peças de vestuário, 

utilizando máquinas e outros 
instrumentos apropriados, para 

confeccionar ternos, terninhos, 

calças, camisas e outras peças 

de roupas similares.  

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 02 00 00 

FI 7  Cozinheiro  

Preparar os alimentos, 

observando os métodos de 
cozimento e padrões de 

qualidade; Auxiliar na 

organização e supervisão dos 
serviços de cozinha.  

Fundamental 
Incompleto 

40h 722,90 06 00 01 

FI 8  Gari  

Compreende as atribuições 

varrer e limpar ruas e 

logradouros públicos e coletar 
o lixo acumulado em sarjetas, 

caixas de ralos e logradouros 

públicos, despejando-o em 
veículos apropriados.  

Fundamental 
Incompleto 

40h 722,90 20 00 01 

FI 9  

Lavador de  

Roupa  

Hospitalar  

Lavar, secar peças de usuários, 
roupas de cama, mesa e outras 

similares, utilizando processos 

manuais e/ou mecânicos para 
eliminar sujeiras.  

Fundamental 
Incompleto 

40h 722,90 02 00 00 

FI 10  Merendeiro Índio  

Executa sob orientação as 
tarefas relativas à confecção de 

merenda na Zona  

Indígena do Município.  

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 02 00 00 

FI 11  Merendeiro Rural  

Executar sob orientação as 
tarefas relativas à confecção de 

merenda nas Unidades da Zona 

Rural do Município.  

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 06 00 01 

 

FI 12 

 
Merendeiro 

Urbano  

Executar sob orientação as 
tarefas relativas à confecção de 

merenda nas Unidades das 

Secretarias e demais 
dependências na Zona  

Urbana do Município. 

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 08 00 01 



ESTADO DO AMAZONAS  

MUNICÍPIO DE BORBA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA  

CONCURSO PÚBLICO – Edital n° 001/2014  
  

 

FI 13  Motorista  

Atividades de execução de 

natureza qualificada, relativas 

a trabalhos de direção e 
conservação de veículos 

motorizados, de uso no 

transporte oficial de cargas e 
de passageiros.  

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 10 00 01 

FI 14  Motorista Fluvial  Condutor de motores de 

embarcações e afins.  
Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 03 00 00 

FI 15  Servente de Obras  

Executa tarefas manuais 
simples na construção de obras 

públicas, auxiliar na edificação 

e reforma das mesmas.  

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 04 00 00 

FC 16  

Agente de  
Vigilância  

Patrimonial  
Indígena  

Atividades de execução, 
relacionadas a trabalhos de 

prevenção de furtos e roubos e 

conservação em geral, sobre 

bens e propriedades do 

Município na Zona Indígena, 

mantendo sistemática 
fiscalização dos portões de 

acesso às áreas vedadas ao 

público, bem como proteção e 
defesa dos recursos naturais 

renováveis, com vistas à 

conservação dos mesmos.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 00 00 

FC 17  

Agente de  

Vigilância  

Patrimonial  
Rural  

Atividades de execução, 

relacionadas a trabalhos de 
prevenção de furtos e roubos e 

conservação em geral, sobre 

bens e propriedades do 
Município na Zona Rural, 

mantendo sistemática 

fiscalização dos portões de 
acesso às áreas vedadas ao 

público, bem como proteção e 

defesa dos recursos naturais 
renováveis, com vistas à 

conservação dos mesmos.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 05 00 01 

FC 18  

Agente de  

Vigilância  

Patrimonial  
Urbano  

Atividades de execução, 

relacionadas a trabalhos de 

prevenção de furtos e roubos e 
conservação em geral, sobre 

bens e propriedades do 

Município na Zona Urbana, 
mantendo sistemática 

fiscalização dos portões de 
acesso às áreas vedadas ao 

público, bem como proteção e 

defesa dos recursos naturais 
renováveis, com vistas à 

conservação dos mesmos.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 10 00 01 

FC 19  
Agente de 
Zoonoses  

Realiza ações básicas para 

profilaxia e controle de 

zoonoses; inspecionando 
estabelecimentos comerciais e 

residenciais com a finalidade 

de combater a presença de 
animais peçonhentos 

transmissores de doenças 

infectocontagiosas e interagir 
com a população transmitindo, 

de maneira clara e segura, 

mensagens, informações 
 e conhecimentos 

relativos à prevenção, controle 

e eliminação de zoonoses, 
doenças de transmissão 

vetorial e outras questões 

relacionadas ao ambiente, 
como solo, água e ar, 

manipular e aplicar larvicidas, 

inseticidas e raticidas, coletar 

Fundamental 
Completo 

40h 722,90 01 00 00 
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amostras de água, manejar 

animais sob supervisão, bem 

como executar outras 
atividades que, por sua 

natureza, estejam inseridas no 

âmbito das atribuições do 
cargo e da área de atuação. 

FC 20  Artífice  

Efetuar tarefas de manutenção, 

consertos e reparos de bens 
móveis e imóveis.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 00 00 

FC 21  

Auxiliar  

Administrativo  
Índio  

Desenvolver tarefas na área  
Administrativa exclusivamente 

na área Indígena do Município. 

Operar equipamentos diversos. 
Realizar entregas e 

recebimentos de documentos e 

materiais. Manter organizados 

documentos e/ou materiais em 

geral. Atender ao público em 

geral.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 00 00 

FC 22  

Auxiliar  

Administrativo  
Rural  

Desenvolver tarefas na área 
administrativa exclusivamente 

na área Rural do Município. 

Operar equipamentos diversos. 
Realizar entregas e 

recebimentos de documentos e 

materiais. Manter organizados 
documentos e/ou materiais em 

geral. Atender ao público em 

geral.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 03 00 00 

FC 23  
Auxiliar  
Administrativo  

Urbano  

Desenvolver tarefas na área  

Administrativa exclusivamente 

na área Urbana do Município. 
Operar equipamentos diversos. 

Realizar entregas e 

recebimentos de documentos e 
materiais. Manter organizados 

documentos e/ou materiais em 

geral. Atender ao público em 
geral.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 20 00 01 

FC 24  
Auxiliar de 

Mecânico  

Auxiliar nas tarefas de 

manutenção dos diversos tipos 

de máquinas e veículos.  
Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 00 00 

FC 25  
Auxiliar de 

Protocolo  

Auxilia nas atividades 
relacionadas ao recebimento, 

análise e verificação de 

documentos diversos conforme 
critérios exigidos pela 

Instituição.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 00 00 

FC 26  Borracheiro  

Compreende atribuições de 

execução e orientação de 
borracharia, como trocar pneus 

e remendar câmaras de ar, 

recauchutar pneumáticos, 
vulcanizar câmaras de ar.  

Fundamental 
Completo 

40h 722,90 01 00 00 

FC 27  Carpinteiro  

Realiza serviços gerais de 

construção, reforma e 
manutenção e instalação de 

carpintaria.  

Fundamental 
Completo 

40h 722,90 04 00 00 

FC 28  

Comandante de  

Embarcação 
Fluvial  

Profissional responsável pelas 

atividades de bordo de 
embarcação fluvial.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 00 00 

FC 29  Encanador  

Realizar serviços nas 

instalações e tubulações 

municipais.  

Fundamental 
Completo 

40h 722,90 01 00 00 

FC 30  

Guarda  
Municipal  

Exercer vigilância em 
logradouros públicos e 

próprios do Município.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 55 00 03 
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FC 31  

Lubrificador de  

Veículos  

Automotores  

Monitora o desempenho de 

máquinas e equipamentos, 

realizando inspeções 
preventivas, identificando 

anomalias e solicitando 

manutenções.  

Fundamental 
Completo 

40h 722,90 01 
 

00 
00 

FC 32  

Maqueiro 
Hospitalar  

Executa o transporte de 
pacientes no âmbito 

Hospitalar.  

Fundamental 
Completo 

40h 722,90 03 00 00 

FC 33  Marceneiro  

Confeccionar, restaurar e dar 

acabamento de móveis e outros 
objetos de madeira ou 

assemelhados.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 03 00 00 

FC 34  

Marinheiro de 

Convés  

Realizar manobras, serviços de 

marinharia e serviços gerais de 
convés.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 00 00 

FC 35  

Marinheiro de 

Máquina  

Operar máquinas e serviços de 

manutenção em embarcações.  
Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 00 00 

FC 36  
Mecânico de 

Veículos Leves  

Atividades profissionais de 
execução especializada 

relacionadas com a ajustagem, 

montagem, recuperação e 
manutenção de serviços de 

mecânica de motores de 

Veículos Leves.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 03 00 00 

FC 37  Mensageiro  

Realiza as atividades de 
atendimento, entrega e 

recebimento de 

correspondências.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 00 00 

FC 38  
Operador de 

Bomba Rural  

Executa atividades voltadas a 
instalação e manutenção do 

sistema de água e esgoto na 

Zona Rural do Município.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 00 00 

FC 39  
Operador de 

Bomba Urbano  

Executa atividades voltadas a 
instalação e manutenção do 

sistema de água e esgoto do 

Município.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 00 00 

FC 40  
Operador de 

Gerador  

Atividades relacionadas a 
operacionalização de Motores 

Geradores de Energia Elétrica.  
Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 00 00 

FC 41  
Operador de  
Máquinas  

Pesadas  

Atividades de natureza 
qualificada, relacionadas com a 

condução, funcionamento e 

conservação de máquinas 
pesadas. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 03 00 00 

FC 42  
Operador de 

Roçadeira  

Desenvolver atividades de 

roçagem, manutenção e 
limpeza, operando 

equipamento específico de 

roçadeira em áreas públicas do 
município, bem como, prédios 

municipais, praças, parques, 

escolas, etc.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 05 00 01 

FC 43  Pedreiro  

Executa trabalhos de alvenaria, 

assentando pedras ou tijolos de 

argila ou concreto, em 
camadas superpostas e 

rejuntando-os e fixando-os 

com argamassa, para levantar 
muros, paredes, colocando 

pisos, azulejos e outros 

similares. 

 
 

 

Fundamental 
Completo 

40h 722,90 05 00 01 
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FC 44  Pintor  

Prepara as superfícies a serem 

pintadas, limpando-as, 

emassando-as recobrindo as 
superfícies internas e externas 

dos prédios e outras obras ou 

manufaturados, camadas de 
tintas para protegê-las ou 

decorá-las em madeira e 

estruturas metálicas e outros.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 00 00 

FC 45  Rebobinador  

Realizar atividades pertinentes 

ao cargo de Rebobinador de 

Máquinas Elétricas.  
Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 00 00 

FC 46  Recepcionista  

Recepcionar membros da 
comunidade e visitantes 

procurando identificá-los, 

averiguando suas pretensões 

para prestar-lhes informações 

e/ou encaminhá-los a pessoas 

ou setor procurados.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 00 00 

FC 47  Soldador  

Soldar peças metálicas, 

utilizando equipamento 
apropriado, para unir, reforçar 

ou reparar peças ou conjuntos 

mecânicos.  

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 00 00 

EM 48  
Agente de  
Vigilância  

Sanitária  

Atividades voltadas para 

orientação, controle, 
vigilância, fiscalização e 

prevenção ligadas à saúde 

pública.  

Ensino Médio 40h 795,19 03 00 00 

EM 49  
Assistente  
Administrativo  

Executa serviços gerais de 

escritório de natureza 

complexa, para atender rotinas 
pré-estabelecidas nas unidades 

administrativas da Prefeitura 

Municipal.  

Ensino Médio 40h 795,19 05 00 01 

EM 50  
Auxiliar de 

Enfermagem  

Atividades de orientação e 
execução semiespecializada 

relacionadas a serviços 

auxiliares de enfermagem.  

Ensino Médio 40h 795,19 03 00 00 

EM 51  

Auxiliar de  
Patologia  

Clínica  

Auxiliar através de execução 
de análises laboratoriais e 

afins.  
Ensino Médio 40h 795,19 04 00 00 

EM 52  Digitador  

Atividades de digitação de 

documentos e similares junto a 
Instituição.  

Ensino Médio 40h 795,19 05 00 01 

EM 53  Eletricista  

Executar a manutenção elétrica 

preventiva e corretiva em 

motores, máquinas, equipa-
mentos e instalações de 

produção, de forma a mantê-

los em perfeitas condições de 
uso.  

Ensino Médio 40h 795,19 02 00 00 

EM 54  Fiscal de Obras  

Atividades relacionadas a 

fiscalização de execução de 

obras em face das normas 

legais e regulamentares que as 
regem.  

Ensino Médio 40h 795,19 01 00 00 

EM 55  Fiscal de Posturas  

Atividades relacionadas à 

fiscalização das posturas 
municipais em face das normas 

legais e regulamentares que as 

regem.  

Ensino Médio 40h 795,19 01 00 00 
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EM 56  Fiscal de Terras  

Assegurar a correta e devida 

utilização dos solos do 

Município quanto ao 
atendimento das especificações 

e normas técnicas, nas obras, 

construções parcelamentos e 
licenciamentos, mediante a 

realização sistemática e 

programa de fiscalização de 
obras públicas realizadas por 

empreiteiras quanto à medição 

e acompanhamento do 
respectivo cronograma e do 

contrato. Fiscalizar o 

patrimônio da Prefeitura para 
evitar mau uso, depredações, 

bem como os serviços 

prestados em propriedades 

públicas.  

Ensino Médio 40h 795,19 02 00 00 

EM 58  Jardineiro  

Realização de serviços de 
jardinagem nos prédios e 

dependências municipais.  
Ensino Médio 40h 795,19 03 

 

00 
00 

EM 59  Protocolista  

Executar atividades de 
recebimento  e 

encaminhamento de 

documentos dentro da  
Instituição.  

Ensino Médio 40h 795,19 01 00 00 

EM 60  
Técnico de  
Controle  

Interno  

Atribuições de apoio às 

atividades junto ao Analista 
dentro do Sistema de Controle 

Interno do Município.  
Ensino Médio 40h 795,19 01 00 00 

EM 61  
Agente de Saúde 

Bucal  

Executa atividades de 

assistência nos serviços de 

odontologia, mediante 
orientação, organização, 

anotações das políticas 

públicas de saúde.  

Ensino Médio e 

curso técnico na área 
40h 874,71 04 00 00 

EM 62  Técnico Agrícola  

Presta assistência e consultoria 

técnica, orientando diretamente 

produtores sobre produção 
agrícola, comercialização e 

procedimentos de 

biosseguridade. Executa 
projetos agrícolas em suas 

diversas etapas. Planeja 

atividades agrícolas, 
verificando viabilidade 

econômica, condições 

climáticas e infraestrutura. 
Promove organização, 

extensão e capacitação rural.  

Fiscaliza produção agrícola. 
Desenvolve tecnologias 

adaptadas à produção agrícola.  

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 

Área 

40h 874,71 03 00 00 

EM 63  
Técnico em 
Contabilidade  

Executa e organiza trabalhos 

inerentes à contabilidade; 

realiza tarefas pertinentes, para 
apurar os elementos 

necessários ao controle e 

apresentação da situação 
patrimonial, econômica e 

financeira da organização 

municipal.  

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 

Área 

40h 874,71 01 00 00 

EM 64  
Técnico em 

Edificações  

Executa tarefas de caráter 
técnico relativas à execução de 

projetos e obras civis, 

efetuando estudos e traçados, 
cooperando na elaboração de 

plantas arquitetônicas, 

levantamentos fazendo 

taqueométricos e 

planialtimétricos e elaborando 

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 

Área 

40h 874,71 01 00 00 
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especificações pertinentes, 

para colaborar na construção, 

reparo e conservação das obras 
mencionadas. 

EM 65  
Técnico em 
Enfermagem  

Exerce atividades de saúde 

de nível técnico, sob a 

supervisão de enfermeiro, 
que envolvam serviços de 

enfermagem e a participação 
junto com a equipe de saúde 

em atividades de proteção, 

promoção e recuperação da 
saúde.  

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 

Área 

40h 874,71 15 00 01 

EM 66  
Técnico em 

Hematologia  

Atividades relacionadas à 
seleção de doadores e demais 

procedimentos que se refere a 
coleta e análise de sangue.  

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 
Área 

40h 874,71 01 00 00 

EM 67  
Técnico em  
Higiene Dental  

Planejar o trabalho 
técnicoodontológico, 

prevenir doença bucal, 

executar  
procedimentos odontológicos 

básicos, sob supervisão do 

cirurgião dentista.  

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 

Área 

40h 874,71 06 00 01 

EM 68  
Técnico em 

Informática  

Executa serviços de 
programação de computadores, 

processamento de dados, 

dando suporte técnico. Orientar 
os usuários para utilização dos 

softwares e hardwares.  

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 
Área 

40h 874,71 03 00 00 

EM 69  
Técnico em 

Mamógrafo  

Atividades voltadas a 

desempenho de funções aos 
procedimentos de exames em 

mamógrafo.  

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 
Área 

40h 874,71 03 00 00 

EM 70  
Técnico em  
Patologia  

Clínica  

Realiza atividades técnicas de 

análises clínicas e laboratório, 

realizando exames através da 
manipulação de aparelhos de 

laboratório e por outros meios, 

para possibilitar o diagnóstico, 
o tratamento ou a prevenção de 

doenças.  

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 

Área 

40h 874,71 03 00 00 

EM 71  
Técnico em 

Radiologia  

Preparar materiais e 

equipamentos para exames e 

radioterapia. Operar aparelhos 
de Raios X, Tomógrafo, 

Sistemas de Hemodinâmica e 

outros.  

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 

Área 

40h 874,71 03 00 00 

EM 72  

Técnico em  
Recursos  

Pesqueiros  

Desenvolver, elaborar e 
executar projetos na área de 

desenvolvimento dos recursos 

pesqueiros.  

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 

Área 

40h 874,71 03 00 00 

NS 73  

Analista de  

Controle  

Interno  

Compreende as atribuições 

relativas à análise de diferentes 

atos da administração pública 

municipal, suas normas e 

processos, com fim de impedir 
erros, fraude e ineficiência; 

realiza auditorias para verificar 

se os atos analisados não se 
desviram de seus objetivos, se 

obedeceram às normas 

pertinentes e se foram 
registradas de acordo com as 

orientações e normas legais. 

 

 

 
Nível Superior 

com graduação em 

Direito, 
Economia, 

Contabilidade ou 

Administração 
com registro no 

conselho 

respectivo 

40h 3.000,00 02 00 00 

NS 74  Assistente Social  

Atividades de supervisão, 
coordenação e execução de 

trabalhos relacionados com o 

desenvolvimento, diagnóstico 
e tratamento da comunidade, 

em seus aspectos sociais.  

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 
conselho 

30h 2.000,00 06 00 01 



ESTADO DO AMAZONAS  

MUNICÍPIO DE BORBA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA  

CONCURSO PÚBLICO – Edital n° 001/2014  
  

 

NS 75   Biomédico  

Atuar em equipes de saúde, a 

nível tecnológico, nas 

atividades  complementares de 
diagnósticos.  

 

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 2.000,00 01 00 00 

NS 76  Bioquímico  

Realiza análises clínicas, 

toxicológicas, fisioquímicas, 
biológicas, microbiológicas e 

bromatológicas das águas e do 
esgoto.  

 

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 2.000,00 01 00 00 

NS 77  Educador Físico  

Promover  a prática de 

atividades  físicas para 

possibilitar o desenvolvimento 
harmônico do corpo e a 

manutenção de boas condições 

físicas e mentais.  

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 2.000,00 01 00 00 

NS 78  Enfermeiro  

Executa serviços de 

enfermagem, empregando 

processos de rotina e/ou 
específicos para possibilitar a 

proteção e a recuperação da 

saúde individual ou coletiva.  

Nível Superior com 
graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 2.500,00 15 00 01 

NS 79   
Engenheiro de 

Pesca  

Planejamento, coordenação, 
execução de intervenção 

técnico-científica em 
aquicultura, pesca e tecnologia 

do pescado, bem como em 

atividades na área de 
biotecnologia e demais 

serviços voltados à aquicultura 

e pesca.  

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 
conselho 

40h 3.000,00 01 00 00 

NS 80  Farmacêutico  

Recepcionar e identificar o 

paciente, apresentando e 
explicando os procedimentos a 

serem realizados; atuar em 

equipe multiprofissional no 

desenvolvimento de projetos 

terapêuticos em Unidades de 
Saúde; Atuar em equipe  

multiprofissional assegurando 

a assistência terapêutica 
universalizada na promoção, 

proteção e recuperação da 

saúde da população, em seus 
aspectos individuais e 

coletivos; Desenvolver 

atividades de planejamento, 
pesquisa, manipulação, 

produção, controle de 

qualidade, vigilância 
epidemiológica, farmacológica 

e sanitária dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos; Atuar 
no controle e gerenciamento de 

medicamentos e correlatos 

(políticas de saúde e de 
medicamentos); Prestar 

assistência farmacêutica na 

dispensação e distribuição de 
medicamentos e correlatos 

envolvendo revisão, 

atualização, inspeção e 
fiscalização, elaboração de 

laudos técnicos (exames) e a 

realização de perícias técnico-
legais relacionadas com 

atividades, produtos, fórmulas, 

processos e métodos 
farmacêuticos ou de natureza 

farmacêutica;  

Armazenamento e distribuição 
de medicamentos e correlatos; 

E executar outras tarefas de 

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 
conselho 

40h 2.000,00 03 00 00 
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mesma natureza e nível de 

dificuldade ou correlatas 

determinadas pelo superior 
imediato, em todo âmbito do 

município. 

NS 81  Fisioterapeuta  

Trata meningites, encefalites, 

doenças reumáticas, paralisias, 
sequelas de acidentes vascular-

cerebrais e outros, empregando 

ginástica corretiva, 
cinesioterapia, eletroterapia e 

demais técnicas especiais de 

reeducação muscular, para 
obter o máximo de recuperação 

funcional dos órgãos e tecidos 

afetados.  

Nível Superior com 
graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 2.000,00 01 00 00 

NS 82  Fonoaudiólogo  

Identifica problemas ou 

deficiências ligadas à 

comunicação oral, empregando 
técnicas próprias de avaliação 

e fazendo treinamento 

fonético, auditivo e de dicção, 
para possibilitar o 

aperfeiçoamento e/ou a 

reabilitação da fala.  

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 2.000,00 01 00 00 

NS 83  
Médico  

Anestesista  

O Médico Anestesista tem 

como atribuição prestar 

atendimento médico 
ambulatorial e hospitalar como 

Anestesista; recepcionar e 

identificar o paciente, 
explicando os procedimentos a 

serem realizados; atuar como 

médico especialista em equipe 
multiprofissional; emitir 

atestado de óbito; realizar 

procedimentos cirúrgicos 

simples, primeiros socorros e 

urgências com 

encaminhamentos com ou sem 
preenchimento dos 

prontuários; articular os 

recursos intersetoriais 
disponíveis para diminuição 

dos agravos à saúde dos 

pacientes. Desempenhar outras 
atividades afins ao cargo.  

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 10.000,00 01 00 00 

NS 84  
Médico  
Cirurgião Geral  

O Médico Cirurgião Geral tem 

como atribuição prestar 
atendimento médico 

ambulatorial e hospitalar em 

Cirurgia Geral; recepcionar e 
identificar o paciente, 

explicando os procedimentos a 

serem realizados; atuar como 
médico especialista em equipe 

multiprofissional, no 

desenvolvimento de projetos 
terapêuticos individuais, 

familiares e coletivos em 

Unidades de Saúde e nas 
comunidades locais, realizando 

clínica ampliada; realizar 

atendimento ao acidentado do 
trabalho; emitir atestado de 

óbito; realizar procedimentos 

cirúrgicos, primeiros socorros 
e urgências com 

encaminhamentos com ou sem 

preenchimento dos 
prontuários; articular os 

recursos intersetoriais 

disponíveis para diminuição 
dos agravos à saúde dos 

pacientes; Desempenhar outras 

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 10.000,00 04 00 00 
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atividades afins ao cargo.   

NS 85  
Médico Clínico 
Geral  

Faz exames médicos, emite 

diagnóstico, prescreve 

medicamentos e outras formas 
de tratamento para diversos 

tipos de enfermidades, 

aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, para 

promover a saúde e o bem-

estar do paciente.  

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 8.000,00 10 00 01 

NS 86  

Médico  

Ginecologista  
Obstetra  

 

Realizar atendimento na área 

de ginecologia e obstetrícia; 
desempenhar funções da 

medicina preventiva e curativa; 

realizar atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica e 

acompanhamento das 

pacientes, bem como executar 
qualquer outra atividade que, 

por sua natureza, esteja 

inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes ao 

cargo e à área.  

Nível Superior com 
graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 10.000,00 01 00 00 

NS 87  
Médico  

Ortopedista  

Realizar atendimento na área 
de ortopedia; desempenhar 

funções da medicina 

preventiva e curativa; realizar 
atendimentos, exames, 

diagnóstico, terapêutica 

 e acompanhamento 
dos pacientes, bem como 

executar qualquer outra 

atividade que, por sua 

natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e à área.  

Nível Superior com 
graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 10.000,00 01 00 00 

NS 88  Médico Pediatra  

Realiza consultas e 
atendimentos médicos. Tratar 

pacientes. Implementar ações 

de prevenção de doenças e 
promoção da saúde tanto 

individuais quanto coletivas;  
Coordena programas e serviços 

em saúde, efetua perícias. 

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 10.000,00 01 00 00 

NS 89  Médico Psiquiatra  

Realiza consultas e 

atendimentos médicos. Trata 
paciente e clientes. Implementa 

ações de prevenção de doenças 

e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas;  

Coordena programas e serviços 

em saúde, efetua perícias.  

Nível Superior com 
graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 

 

 

 

 

10.000,00 

 

 

 

 

01 00 00 

NS 90  
Médico  

Veterinário  

Realiza clínica médica 

veterinária em todas as suas 
especialidades; contribui para 

o bem-estar animal; exerce 

defesa sanitária animal; 
desenvolvem atividades de 

pesquisa e extensão. Fomenta 

produção animal; atuam nas 
áreas comerciais agropecuária, 

de biotecnologia e de 

preservação ambiental; 
elaboram laudos, pareceres e 

atestados; assessoram na 

elaboração de legislação 
pertinente.  

Nível Superior com 
graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 3.000,00 01 00 00 
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NS 91  Nutricionista  

Atividades de supervisão, 

coordenação, orientação e 

execução referentes a trabalhos 
relativos à educação alimentar, 

nutrição e dietética, para 

indivíduos e ou coletividades.  

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 2.000,00 02 00 00 

NS 92  Odontólogo  

Diagnostica e trata afecções da 
boca, dentes e região maxilo-

facial, utilizando processos 
clínicos ou cirúrgicos, para 

promover e recuperar a saúde 

bucal.  

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 
conselho 

40h 2.500,00 08 00 01 

NS 93  Psicólogo  

Presta assistência à saúde 
mental, bem como atende e 

orienta a área educacional e 

organizacional de recursos 
humanos, elaborando e 

aplicando técnicas psicológicas 

para possibilitar a orientação e 
o diagnóstico clínico.  

Nível Superior com 
graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 2.000,00 03 00 00 

NS 94  
Terapeuta 

Ocupacional  

Atender pacientes para 
prevenção, habilitação e 

reabilitação utilizando 

protocolos e procedimentos 
específicos de fisioterapia, 

terapia ocupacional e ortoptia. 

Habilitar pacientes; realizam 
diagnósticos específicos; 

analisar condições dos 

pacientes. Orientar pacientes, 
usuários, familiares, 

cuidadores e responsáveis; 

avaliar baixa visão; ministrar 
testes e tratamentos ortópticos 

no paciente. Desenvolver 
programas de prevenção, 

promoção de saúde e qualidade 

de vida; exercer atividades 
técnico- científicas. Assessorar 

nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Nível Superior com 

graduação na 

área e registro no 
conselho 

40h 2.000,00 01 00 00 

PR 95  
Professor I  

Zona do Campo  

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 
educação infantil, em nível de 

educação fundamental de  

1ª a 4ª Série e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 
efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação.  

Ensino Médio com 

Habilitação 

para o Magistério 

ou Cursando o 4º 

Período de 

Licenciatura em 
Pedagogia ou 

Normal Superior 

20h 808,17 100 50 05 

PR 96  

Professor I  

Zona do Campo  
Indígena  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente bilíngue em 

Português/ Sateré-Mawé ou 

Português/ Mundurukus, em 
nível de educação infantil, em 

nível de educação fundamental 

de 1ª a 4ª Série e com 
permanente participação 

socioculturais integrativas ao 

complexo escolar, objetivando 
garantir o efetivo desempenho 

das ações educativas em prol 

do progresso, da cidadania, e 
da melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação.  

Ensino Médio com 

Habilitação 

para o Magistério 

ou Cursando o 4º 

Período de 

Licenciatura em 
Pedagogia ou 

Normal Superior 

20h 808,17 11 00 00 

http://www.arara.fr/BBTRIBOSAVEREMAWE.html
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PR 97  
Professor I  

Zona  Urbana.  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

educação infantil, em nível de 

educação fundamental de  
1ª a 4ª Série e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir o 

efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 
municipal de educação.  

Ensino Médio com 

Habilitação 

para o Magistério 

ou Cursando o 4º 

Período de 

Licenciatura em 

Pedagogia ou 

Normal Superior 

20h 808,17 90 25 05 

PR 98.1  

Professor II  

Zona do Campo  

– Língua  
Portuguesa  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8 ª 
Série, e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir o 

efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 
municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 

própria – Língua 

Portuguesa 

20h 888,98 04 02 00 

PR 98.2  
Professor II  
Zona do Campo  

– Matemática  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8 ª 

Série, e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 
efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 

própria – 

Matemática 

20h 888,98 03 01 00 

PR 98.3  
Professor II  
Zona do Campo  

– História  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8 ª 
Série, e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir o 

efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 
municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 

própria – 

História 

20h 888,98 02 01 00 
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PR 98.4  

Professor II  

Zona do Campo  
– Geografia  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8 ª 

Série, e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 
efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação.  

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 
própria – 

Geografia 

20h 888,98 03 01 00 

PR 98.5  

Professor II  

Zona do Campo  
– Ciências  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8 ª 
Série, e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 

efetivo desempenho das ações 
educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação.  

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 
própria – 

Ciências 

20h 888,98 02 01 00 

 
 

 

 
 

 

PR 98.6 

 
 

 

 
 

 

Professor II  

Zona do Campo  

– Ensino  
Religioso 

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 
ensino fundamental de 5ª a 8 ª 

Série, e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 
efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

 
 

 

 
Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 

própria – Ensino 

Religioso 

20h 888,98 02 - 00 

PR 98.7  

Professor II  

Zona do Campo  
– Artes  

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 
ensino fundamental de 5ª a 8 ª 

Série, e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 

efetivo desempenho das ações 
educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação.  

Ensino Superior em 
Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 
com Habilitações 

Especificas em área 

própria – Artes 

20h 888,98 01 - 00 

PR 98.8  

Professor II  
Zona do Campo  

– Educação  

Física  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8 ª 

Série, e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 
efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 
própria – Educação 

Física 

20h 888,98 02 02 00 
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municipal de educação.  

PR 98.9  
Professor II  
Zona do Campo  

– Inglês  

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 
ensino fundamental de 5ª a 8 ª 

Série, e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 

efetivo desempenho das ações 
educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação.  

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 

própria – 

Inglès 

20h 888,98 01 02 00 

PR 99.1  

Professor II  

Zona do Campo  
Indígena –  

Língua  

Portuguesa  

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente bilíngue em 
Português/ Sateré-Mawé ou 

Português/ Mundurukus, em 

nível de educação infantil, em 
nível de educação fundamental 

de 5ª a 8ª Série, e com 

permanente participação 
socioculturais integrativas ao 

complexo escolar, objetivando 

garantir o efetivo desempenho 
das ações educativas em prol 

do progresso, da cidadania, e 

da melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 

própria – Língua 

Portuguesa 

20h 888,98 06 - 01 

PR 99.2  

Professor II  

Zona do Campo  

Indígena – 
Matemática  

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente bilíngue em 
Português/ Sateré-Mawé ou 

Português/ Mundurukus, em 

nível de educação infantil, em 
nível de educação fundamental 

de 5ª a 8ª Série, e com 

permanente participação 
socioculturais integrativas ao 

complexo escolar, objetivando 

garantir o efetivo desempenho 
das ações educativas em prol 

do progresso, da cidadania, e 

da melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 

própria - 

Matemática 

20h 888,98 06 - 01 

http://www.arara.fr/BBTRIBOSAVEREMAWE.html
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PR 99.3  

Professor II  

Zona do Campo  
Indígena –  

História  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente bilíngue em 

Português/ Sateré-Mawé ou 

Português/ Mundurukus, em 
nível de educação infantil, em 

nível de educação fundamental 

de 5ª a 8ª Série, e com 
permanente participação 

socioculturais integrativas ao 

complexo escolar, objetivando 
garantir o efetivo desempenho 

das ações educativas em prol 

do progresso, da cidadania, e 
da melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Superior em 
Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 
com Habilitações 

Especificas em área 

própria - 
História 

20h 888,98 04 - 00 

PR 99.4  

Professor II  
Zona do Campo  

Indígena –  

Geografia  

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente bilíngue em 
Português/ Sateré-Mawé ou 

Português/ Mundurukus, em 

nível de educação infantil, em 
nível de educação fundamental 

de 5ª a 8ª Série, e com 

permanente participação 
socioculturais integrativas ao 

complexo escolar, objetivando 

garantir o efetivo desempenho 
das ações educativas em prol 

do progresso, da cidadania, e 

da melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 
própria - 

Geografia 

20h 888,98 04 - 00 

PR 99.5  

 

 

 
 

 

 
 

 

Professor II  
Zona do Campo  

Indígena -  

Ciências  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente bilíngue em 

Português/ Sateré-Mawé ou 

Português/ Mundurukus, em 
nível de educação infantil, em 

nível de educação fundamental 

de 5ª a 8ª Série, e com 
permanente participação 

socioculturais integrativas ao 

complexo escolar, objetivando 
garantir o efetivo desempenho 

das ações educativas em prol 

do progresso, da cidadania, e 
da melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

 
 

 

 
 

 

Ensino Superior em 
Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 
com Habilitações 

Especificas em 

área própria - 
Ciências 

20h 888,98 06 - 01 

PR 99.6  

Professor II  
Zona do Campo  

Indígena –  

Ensino  
Religioso  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente bilíngue em 

Português/ Sateré-Mawé ou 

Português/ Mundurukus, em 
nível de educação infantil, em 

nível de educação fundamental 

de 5ª a 8ª Série, e com 
permanente participação 

socioculturais integrativas ao 

complexo escolar, objetivando 
garantir o efetivo desempenho 

das ações educativas em prol 

do progresso, da cidadania, e 
da melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Superior em 
Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 
com Habilitações 

Especificas em área 

própria – Ensino 
Religioso 

20h 888,98 01 - 00 
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PR 99.7  

Professor II  

Zona do Campo  

Indígena –  
Artes  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente bilíngue em 

Português/ Sateré-Mawé ou 

Português/ Mundurukus, em 
nível de educação infantil, em 

nível de educação fundamental 

de 5ª a 8ª Série, e com 
permanente participação 

socioculturais integrativas ao 

complexo escolar, objetivando 
garantir o efetivo desempenho 

das ações educativas em prol 

do progresso, da cidadania, e 
da melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 
própria - Artes 

20h 888,98 01 - 00 

PR 99.8  

Professor II  
Zona do Campo  

Indígena – 

Educação Física  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente bilíngue em 

Português/ Sateré-Mawé ou 
Português/ Mundurukus, em 

nível de educação infantil, em 

nível de educação fundamental 
de 5ª a 8ª Série, e com 

permanente participação 

socioculturais integrativas ao 
complexo escolar, objetivando 

garantir o efetivo desempenho 

das ações educativas em prol 
do progresso, da cidadania, e 

da melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 
municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 
própria – Educação 

Física 

20h 888,98 01 - 00 

PR 99.9  

Professor II  

Zona do Campo  

Indígena – Inglês  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente bilíngue em 

Português/ Sateré-Mawé ou 
Português/ Mundurukus, em 

nível de educação infantil, em 

nível de educação fundamental 
de 5ª a 8ª Série, e com 

permanente participação 

socioculturais integrativas ao 
complexo escolar, objetivando 

garantir o efetivo desempenho 

das ações educativas em prol 
do progresso, da cidadania, e 

da melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 
municipal de educação. 

Ensino Superior em 
Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 
com Habilitações 

Especificas em área 

própria - 
Inglês 

20h 888,98 01 - 00 

PR  

100.1  

Professor II  

Zona Urbana –  

Língua  
Portuguesa  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8ª 
Série, e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir o 

efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 
municipal de educação.  

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 

própria – Língua 

Portuguesa 

20h 888,98 08 02 01 
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PR  

100.2  

Professor II  

Zona Urbana -  
Matemática  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8ª 

Série, e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 
efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 
própria - 

Matemática 

20h 888,98 08 02 01 

PR  
100.3  

Professor II  
Zona Urbana – 

História  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8ª 
Série, e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 

efetivo desempenho das ações 
educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 
com Habilitações 

Especificas em área 

própria - 
História 

20h 888,98 06 02 01 

PR  

100.4  

Professor II  
Zona Urbana – 

Geografia  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8ª 

Série, e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 
efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 

própria - 

Geografia 

20h 888,98 06 02 01 

PR  

100.5  

Professor II  
Zona Urbana – 

Ciências  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8ª 
Série, e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir o 

efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 
municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 
própria -Ciências 

20h 888,98 05 01 01 



ESTADO DO AMAZONAS  

MUNICÍPIO DE BORBA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA  

CONCURSO PÚBLICO – Edital n° 001/2014  
  

 

PR  

100.6  

Professor II  
Zona Urbana – 

Ensino  

Religioso  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8ª 

Série, e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 
efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 
própria – Ensino 

Religioso 

20h 888,98 03 01 00 

PR  
100.7  

Professor II  
Zona Urbana – 

Artes  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8ª 
Série, e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 

efetivo desempenho das ações 
educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 

própria - Artes 

20h 888,98 04 - 00 

PR  
100.8  

Professor II  

Zona Urbana – 

Educação Física  

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8ª 

Série, e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 
efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

 

 

 
 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 

própria – Educação 

Física 

20h 888,98 05 03 01 

PR  

100.9  

Professor II  
Zona Urbana – 

Inglês  

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 
ensino fundamental de 5ª a 8ª 

Série, e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir o 

efetivo desempenho das ações 

educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do sistema 

municipal de educação. 

Ensino Superior em 

Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em área 

própria - 

Inglês 

20h 888,98 05 02 01 
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PR 101  

Professor de  

Informática  
Zona do Campo  

São atribuições específicas dos 

ocupantes do cargo de 

Professor de Informática, o 
desenvolvimento do processo 

do ensino-aprendizagem 

propriamente dito, sob a forma 
de atividades técnico 

pedagógicas de planejamento, 

execução e avaliação; 
ministração de aulas; 

produção/ organização de 

processos de aprendizagem; 
participação no processo de 

integração de educandos 

especiais; participação em 
reuniões administrativas, 

pedagógicas e participação no 

processo de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação, 

inerentes às unidades escolares 

e ao sistema municipal de 
ensino. Executar as demais 

atribuições dentre sua 

habilitação profissional.  

Ensino Médio com 

Habilitação para o 

Magistério ou 
Cursando o 4º 

Período de 

Licenciatura em 
Pedagogia ou 

Normal Superior e 

Curso de 
Informática 

Avançada 

20h 808,17 21 00 02 

PR 102  

Professor de  

Informática  

Zona do Campo  

Indígena  

São atribuições específicas dos 
ocupantes do cargo de 

Professor de Informática, o 

desenvolvimento do processo 
do ensino-aprendizagem 

propriamente dito, sob a forma 

de atividades técnico 
pedagógicas de planejamento, 

execução e avaliação; 

ministração de aulas; 
produção/ organização de 

processos de aprendizagem; 

participação no processo de 

integração de educandos 

especiais; participação em 

reuniões administrativas, 
pedagógicas e participação no 

processo de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação, 
inerentes às unidades escolares 

e ao sistema municipal de 

ensino. Executar as demais 
atribuições dentre sua 

habilitação profissional. 

Ensino Médio com 

Habilitação para o 
Magistério ou 

Cursando o 4º 

Período de 

Licenciatura em 

Pedagogia ou 

Normal Superior e 
Curso de 

Informática 

Avançada 

20h 808,17 14 00 01 

PR 103  
Professor de  
Informática  

Zona Urbana  

São atribuições específicas dos 
ocupantes do cargo de 

Professor de Informática, o 

desenvolvimento do processo 
do ensino-aprendizagem 

propriamente dito, sob a forma 

de atividades técnico 
pedagógicas de planejamento, 

execução e avaliação; 

ministração de aulas; 
produção/ organização de 

processos de aprendizagem; 

participação no processo de 
integração de educandos 

especiais; participação em 

reuniões administrativas, 
pedagógicas e participação no 

processo de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação, 
inerentes às unidades escolares 

e ao sistema municipal de 

ensino. Executar as demais 
atribuições dentre sua 

habilitação profissional. 

Ensino Médio com 

Habilitação 

para o Magistério 

ou Cursando o 4º 

Período de 

Licenciatura em 

Pedagogia ou 

Normal Superior e 
Curso de 

Informática 

Avançada 

20h 808,17 10 04 01 
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PD 104   Pedagogo  

Importa na sistematização, 

organização, coordenação, 

controle e avaliação das ações 
pedagógicas em nível de macro 

e microssistema educacional 

com a atuação na educação 
infantil e no ensino 

fundamental, nas áreas de 

administração, supervisão, e 
inspeção escolar; 

planejamento, orientação e 

psicopedagogia educacional, 
com permanente participação 

socioculturais integrativas ao 

complexo escolar, objetivando 
garantir o efetivo desempenho 

das ações educativas em prol 

do progresso da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino no 

Sistema Municipal de 
Educação.  

Licenciatura plena 

em Pedagogia, 
com habilitação 

em Supervisão 

Escolar ou 
Orientação 

Educacional. 

 

20h 888,98 01 00 00 

  

  

 Legenda: 

 

*VPCD: Vagas para Pessoas com Deficiência 
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ANEXO II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS 

 

 

ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

CARGOS: Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Serviço Gerais Índio, Auxiliar de Serviços 

Gerais Rural, Auxiliar de Serviços Gerais Urbano, Copeiro, Costureiro, Cozinheiro, Gari, 

Lavador de Roupa Hospitalar, Merendeiro Índio, Merendeiro Rural, Merendeiro Urbano e 

Motorista Fluvial e Servente de Obras (FI - 1 a FI - 12 e  FI – 14 a FI-15) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (comum a todos os cargos): Compreensão e interpretação de 

pequenos textos, ortografia oficial, alfabeto maiúsculo e minúsculo, sílabas (separação e 

classificação quanto ao número de sílabas) sinônimos e antônimos, gênero, número e grau do 

substantivo e adjetivo, confronto e conhecimento de frases gramaticalmente corretas e 

incorretas. 

 

MATEMÁTICA (comum a todos os cargos): Números e Numeral. Adição. Subtração. 

Multiplicação. Divisão. Mínimo Múltiplo Comum. Máximo Divisor Comum. Sistema Métrico 

Decimal; medidas de massas, medidas de comprimento e medidas de tempo; o conjunto de 

números naturais; frações e números racionais. Expressão Numérica. Problemas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS (comum a todos os cargos): Meios de transporte e comunicação; 

Estado do Amazonas: limites, pontos extremos, relevo, clima, hidrografia, extrativismo, pontos 

turísticos e folclore; O Brasil: político, regional, limites e pontos extremos; As Autoridades: 

Federal, Estadual e Municipal; Símbolos Nacionais; Datas Cívicas e Sociais: Acontecimentos 

importantes ocorridos no Brasil. 

 

 

ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

CARGO: Motorista (FI - 13) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de pequenos textos, ortografia oficial, 

alfabeto maiúsculo e minúsculo, sílabas (separação e classificação quanto ao número de sílabas) 

sinônimos e antônimos, gênero, número e grau do substantivo e adjetivo, confronto e 

conhecimento de frases gramaticalmente corretas e incorretas. 

 

MATEMÁTICA: Números e Numeral. Adição. Subtração. Multiplicação. Divisão. Mínimo 

Múltiplo Comum. Máximo Divisor Comum. Sistema Métrico Decimal; medidas de massas, 

medidas de comprimento e medidas de tempo; o conjunto de números naturais; potenciação, 

regras e propriedades; frações e números racionais. Expressão Numérica. Problemas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Legislação de Trânsito: classificação das vias, velocidade 

das vias, infrações de trânsito, pontuações, categorias de habilitações. Regras de Circulação: 

regras de preferência, manobras e conversões. Direção Defensiva: conceitos e definição, 

classificação, método preventivo, fatores que geram acidentes. Sinais de Trânsito. Noções de 

Mecânica: pneus. chassi, sistema elétrico, sistema de transmissão e suspensão, sistema de 

direção e freios, motor. Primeiros Socorros. 
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ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

CARGOS: Agente de Vigilância Patrimonial Indígena, Agente de Vigilância Patrimonial Rural, 

Agente de Vigilância Patrimonial Urbano, Agente de Zoonoses, Artífice, Auxiliar 

Administrativo Índio, Auxiliar Administrativo Rural, Auxiliar Administrativo Urbano, Auxiliar 

de Mecânico, Auxiliar de Protocolo, Borracheiro, Carpinteiro, Comandante de Embarcação 

Fluvial, Encanador, Guarda Municipal, Lubrificador de Veículos Automotores, Maqueiro 

Hospitalar, Marceneiro, Marinheiro de Convés, Marinheiro de Máquina, Mecânico de Veículos 

Leves, Mensageiro, Operador de Bomba Rural, Operador de Bomba Urbano, Operador de 

Gerador, Operador de Máquinas Pesadas, Operador de Roçadeira, Pedreiro, Pintor, 

Rebobinador, Recepcionista e Soldador. (FC 16 a FC 47) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (comum a todos os cargos): Compreensão e interpretação de textos. 

Tipologia textual. Tipos de discurso: direto e indireto. Denotação e Conotação. Acentuação. 

Emprego das classes de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do 

período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Significação 

das palavras. (FC 16 a FC 47) 

 

MATEMÁTICA (comum a todos os cargos): Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, 

racionais e reais: Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, divisão, 

potenciação e radiciação), propriedades das operações, problemas de aplicação, expressões 

numéricas, divisibilidade: múltiplos e divisores, numéricos primos, mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Equações: equações do 1° grau com uma variável, resolução de 

problemas. (FC 16 a FC 47) 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO (comum a todos os cargos): Lei Municipal 107 de 16 de 

novembro de 1984: 1 - Da Investidura, do Exercício e da Vacância dos Cargos Públicos - Livro 

I. 2 - Das Prerrogativas dos Direitos e das Vantagens - Livro II. (FC 16 a FC 47) 

 

CONHECIMENTOS GERAIS (comum a todos os cargos): Meios de transporte e comunicação; 

Estado do Amazonas: limites, pontos extremos, relevo, clima, hidrografia, extrativismo, pontos 

turísticos e folclore; O Brasil: político, regional, limites e pontos extremos; As Autoridades: 

Federal, Estadual e Municipal; Símbolos Nacionais; Datas Cívicas e Sociais: Acontecimentos 

importantes ocorridos no Brasil. (FC 16 a FC 47) 

 

 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO  
 

CARGOS: Agente de Vigilância Sanitária, Assistente Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, 

Auxiliar de Patologia Clínica, Digitador, Eletricista, Fiscal de Obras, Fiscal de Posturas, Fiscal 

de Terras, Jardineiro, Protocolista, Técnico de Controle Interno, Agente de Saúde Bucal, 

Técnico Agrícola, Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificações, Técnico em 

Enfermagem, Técnico em Hematologia, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Informática, 

Técnico em Mamógrafo, Técnico em Patologia Clínica, Técnico em Radiologia, Técnico em 

Recursos Pesqueiros.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA (comum a todos os cargos): Ortografia Oficial, Análise e 

interpretação de texto, Mensagem central e secundária, Linguagem, Espaço, tempo e foco na 

ficção narrativa; Fonética e Grafema, Encontros vocálicos, Encontros Consonantais, Dígrafos, 

Separação de sílabas, Acentuação gráfica, Pontuação; Morfossintaxe, Estrutura das palavras, 

Formação de palavras, Classe de palavras: substantivos, artigo, numeral, adjetivo, pronome, 
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verbo, advérbio, preposição e conjunção; Sintaxe, Período: classificação, Termo da oração: 

essenciais, integrantes e acessórios, Orações: coordenadas e subordinadas, Concordância 

nominal, Concordância verbal, Regência verbal, Emprego da crase, colocação dos pronomes 

átonos; Semântica, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Denotação e Conotação. 

(EM 48 a EM 72) 

 

MATEMÁTICA (comum a todos os cargos): Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, 

racionais e reais: Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, divisão, 

potenciação e radiciação), propriedades das operações, problemas de aplicação, expressões 

numéricas, divisibilidade: múltiplos e divisores, numéricos primos, mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Equações: equações do 1° grau com uma variável, resolução de 

problemas. Sistemas de Equações Lineares Algébricas com duas variáveis: resolução de 

problemas. Razões e Proporções: razão, proporção, propriedade fundamental das proporções, 

grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, 

juros simples, problemas de aplicação. Sistema de Medidas: comprimento, massa, tempo, 

capacidade, área e volume - reconhecimento. (EM 48 a EM 72) 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO (comum a todos os cargos): Lei Municipal 107 de 16 de 

novembro de 1984: 1 - Da Investidura, do Exercício e da Vacância dos Cargos Públicos - Livro 

I. 2 - Das Prerrogativas dos Direitos e das Vantagens - Livro II. 3 - Do Regime Disciplinar - 

Livro III. (EM 48 a EM 72) 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções básicas de arquitetura de computadores tipo PC. 

Conceitos básico de administração de sistemas operacionais Windows para estações 

(XP/Windows 7/Windows8): registro, serviços, compartilhamento, recursos, políticas de 

segurança, serviços de terminal. Conhecimento em pacote de automação de escritório: MS 

Office 2010 Professional Plus: Word, Excel, Powerpoint, Outlook. Noções básicas do protocolo 

TCP/IP, serviços (DNS, NAT e DHCP) e utilitários de monitoração (PING, TRACERT, 

NSLOOKUP, outros). Noções básicas de segurança em redes de computadores: vírus, controle 

de acesso. Conceitos básicos do sistema operacional Linux. Ética e Serviço Público. (para os 

cargos EM-48, EM-49, EM-52 a EM-54, EM-56, EM-58 a EM-60 e EM-68) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO: Auxiliar de Enfermagem (EM-50) 

 

Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais; técnicas de curativos, técnica de aplicação de 

injeções intramusculares, subcutâneas e endovenosas, peso e mensuração. Principais orientações 

para coleta de exames, técnica de coleta de Papanicolaou. Código de ética dos profissionais de 

enfermagem. Programa Nacional de Imunização (calendário de vacinação, técnica de aplicação 

de vacinas, contra indicações gerais e especificas, e agendamento de vacinas), rede de frio. 

Programas de Saúde (do doso, da criança e do adolescente), Saúde da Mulher (prénatal, 

prevenção de câncer de colo de útero e de mama, puerpério, planejamento familiar, DST); 

Assistência de enfermagem materno-infantil; Doenças Transmissíveis, Doenças de Notificação 

Compulsória, Noções de Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica; Condutas frente a 

casos de Dengue, acidente antirrábico-humano, meningites, Hepatites virais, HIV, acidente por 

animal peçonhento, hanseníase, tuberculose; Doenças crônico-degenerativas (diabetes, 

hipertensão). 
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CARGO: Auxiliar de Patologia (EM-51) 

 

Noções de anatomia e fisiologia humana. Esterilização: conceitos, utilização, métodos e 

equipamentos. Noções de parasitologia. Noções de Imunologia. Noções de Biossegurança. 

Vidraria: tipos, limpeza e desinfecção. Ética profissional. 

 

CARGO: Fiscal de Postura (EM-55) 

 

Lei Complementar Municipal nº 129 de 18 de dezembro de 2013 

 

CARGO: Agente de Saúde Bucal (EM-61) 

 

Histórico, Legislação e papel do ASB; SUS - Princípios e diretrizes; Políticas de Saúde no 

Brasil/SUS - ênfase na atenção básica; Processo de trabalho em saúde/saúde bucal - trabalho em 

equipe; Educação para a Saúde processos educativos, métodos, técnicas e produção de materiais 

educativos; Processo Saúde/Doença; Noções de vigilância à saúde; Levantamentos 

Epidemiológicos: indicadores de saúde; Anatomia Bucal e Dental (Notação Dentária); 

Biossegurança: controle de infecção na prática odontológica! Esterilização e Desinfecção; 

Equipamentos odontológicos conservação e manutenção; Cárie dentária: etiologia, 

etiopatogenia, tratamento e controle; Doença periodontal: etiologia etiopatogenia, tratamento, 

técnicas de controle de biofilme dentário; Prevenção da Cárie e Doença Periodontal; 

Fluorterapia métodos de aplicação; Selantes Oclusais: indicação e técnica de aplicação; Noções 

de instrumentação clínica e cirúrgica: Noções de Radiologia: medidas de proteção ao usuário e 

operador, processamento radiográfico; Materiais e instrumentais odontológicos: preparo, 

manipulação, acondicionamento, transporte, descarte; Materiais odontológicos: manipulação de 

materiais forradores e restauradores. Ética e Serviço Público. 

 

CARGO: Técnico Agrícola (EM-62) 

 

Tipos e classificação de fertilizantes e corretivos; Análise de Sementes: Amostragem; Pureza; 

Germinação; Teste de Tetrazólio; Determinação de Umidade; Fitossanidade: Identificação das 

principais pragas agrícolas; Manejo de pragas; Uso correto de agrotóxicos e afins; Noções de 

sanidade animal; Metodologia de amostragem e de análise de produtos de origem vegetal e 

animal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico. Defesa sanitária vegetal e 

animal; Padronização e classificação d produtos de origem vegetal, seus produtos, subprodutos 

e resíduos de valor econômico; Inspeção de produtos de origem vegetal e animal; Fiscalização 

de insumos agropecuários. 

 

CARGO: Técnico em Contabilidade (EM-63) 

 

Ética Profissional: Código de Ética Profissional do Contabilista, Resolução CFC n°. 803/96 e 

alterações. As prerrogativas profissionais, especialmente a Resolução CFC n°. 560/83 e suas 

alterações. Contabilidade Pública: Contabilidade Pública: conceito, objeto e campo de 

aplicação. Orçamento Público: conceito, classificação, princípios e elaboração. Receita Pública: 

conceito, classificação e estágios. Escrituração Contábil: introdução, normas de escrituração, 

sistemas de contas e plano de contas. Demonstrações Contábeis segundo a Lei n°. 4.320/64. 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16). Suprimento de 

Fundos estabelecido pelo Art. 68 e 69 da Lei n°. 4.320/64. Administração Pública: Lei das 

Licitações e Contratos Públicos - Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, incluindo Pregão instituído 

pela Lei n°. 10.520/2002 e Decretos n°. 3.555/2000 e n°. 5.450/2005. Lei de Responsabilidade 

Fiscal n°. 101/2000 (Lei Complementar). Instrução Normativa SEDAP/PR n°. 205, de 

06/08/1988, da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República. Convênios na 

Administração Pública Federal - Instrução Normativa STN n°. 01/1997. Contabilidade Geral: 
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Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade. Conceitos 

gerais: finalidades, objeto, campo de aplicação e áreas de especialização da contabilidade. 

Patrimônio: estrutura, configurações, fatos contábeis. Escrituração contábil: as contas, métodos 

de escrituração. As contas patrimoniais; receitas e despesas. Contas de compensação. Equação 

patrimonial. Regime de caixa e de competência. Inventário: conceito, finalidades e 

classificação; avaliação e reavaliação dos bens e demais elementos do Patrimônio. 

Depreciações, Amortizações e Provisões. Demonstrações Financeiras (contábeis) segundo a Lei 

n°. 6.404/76. Noções de Legislação Tributária: imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ); 

imposto de renda retido na fonte (IRRF); contribuição social sobre o lucro (CSSL); PASEP; 

COFINS; impostos e contribuições incidentes sobre a folha de pagamento. 

 

CARGO: Técnico em Edificações (EM-64) 

 

Relações humanas no trabalho. Tecnologia da Construção; Desenho Arquitetônico; Segurança e 

higiene do trabalho; Topografia; Materiais de Construção; Geotécnica; Noções de Projeto de 

Instalações hidro sanitárias e elétricas; Noções de Sistemas estruturais; Orçamentos; Legislação 

e Regulamentação do uso e ocupação do solo urbano. Higiene e segurança do trabalho aplicado 

às atividades inerentes ao cargo. 

 

CARGO: Técnico em Enfermagem (EM-65) 

 

Exercício e ética profissional: Código de ética dos profissionais de enfermagem. 

Regulamentação do exercício profissional. Política de saúde - SUS. Política Nacional de 

Urgência/Emergência - SUS. Biossegurança. Educação em saúde. Relações humanas. Higiene e 

profilaxia. Anatomia e fisiologia humanas. Microbiologia e parasitologia. Atendimento de 

emergência e primeiros socorros. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais, Mensuração de 

altura e peso, Assepsia e controle de infecção. Biossegurança. Administração de medicamentos 

(noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e 

cuidados na aplicação, venoclise). Prevenção de úlceras de pressão. Sondagens gástrica e 

vesical. Coleta de material para exames laboratoriais. Oxigenioterapia. Curativo. Administração 

de dietas oral e enteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente 

com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos, 

digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético. Preparo, acondicionamento e métodos de 

esterilização e desinfecção de materiais. Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, 

corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, 

queimaduras, urgências ortopédicas. Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem 

relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência 

à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério. Complicações obstétricas. Recém-

nascido normal e patológico. Crescimento e desenvolvimento da criança. Aleitamento materno. 

Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Imunização básica na infância. 

Vigilância epidemiológica. Atenção à Saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e 

do idoso. 

 

CARGO: Técnico em Hematologia (EM-66) 

 

Técnicas e Procedimentos Gerais de Laboratório: Água reagente; Medição de massas 

(pesagem); Medição de volumes; Conceito de soluto e solvente; Unidades de medida; 

Biossegurança: Noções básicas de Biossegurança e Boas Práticas de laboratórios. Noções de 

Coleta de Material Biológico: Coleta/armazenamento/transporte; Orientações sobre preparo de 

pacientes para coleta; Fatores que interferem na etapa pré- analítica. Equipamentos Utilizados 

em Laboratório Clínico: Conceitos Gerais. Hematologia e Coagulação: Metodologia dos exames 

hematológicos; Noções gerais sobre o hemograma; Metodologia dos testes de coagulação: TP, 

TTPA, TT, TS e contagem de plaquetas; Plaquetas: testes para estudo da função plaquetária. 
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Bioquímica: Metodologia das principais determinações: íons inorgânicos, lipídeos, carboidratos, 

proteínas, enzimas, compostos nitrogenados não protéicos.  

 

CARGO: Técnico em Higiene Dental (EM-67) 

 

Higiene Dentária: doença periodontal; medidas de prevenção e controle das doenças bucais 

(cárie e doença periodontal). Odontologia Social: processo saúde/doença; epidemiologia em 

saúde bucal; políticas de saúde; organização e planejamento de serviços de saúde. Materiais, 

equipamentos e instrumental: funcionamento, conservação e manutenção do equipamento; 

materiais odontológicos; instrumental odontológico; ergonomia. Fundamentos de Enfermagem: 

medidas de biossegurança em odontologia; primeiros socorros; anatomia bucal e dental. 

Técnicas Auxiliares de Odontologia: radiologia dentária; técnicas de restaurações plásticas e de 

proteção do processo dentina-polpa; técnicas de laboratório em prótese dental; teste de 

vitalidade pulpar. 

 

CARGO: Técnico em Mamógrafo (EM-69) 

 

Organização dos serviços de radiologia; Física dos Raios X; Elementos de Radiografias; 

Anatomia e Fisiologia Humana, Incidências básicas radiográficas; Exames contrastados; 

Procedimentos especiais; Radiografia da Mama; Cuidados com procedimentos radiográficos; 

Proteção radiológica; Ética profissional. 

 

CARGO: Técnico em Patologia Clínica (EM-70) 

 

Conhecimentos gerais na área de atuação: Coleta, transporte, armazenamento e processamento 

de amostras biológicas; Conhecimentos básicos na área de Hematologia: Coleta de sangue 

venoso e arterial: técnica e causas de erros, Anticoagulantes usados em Hematologia, Confecção 

de esfregaços sanguíneos e colorações, Contagens Manuais Globais: hemácias, leucócitos e 

plaquetas, Dosagem de hemoglobina, Determinação do hematócrito e índices hematimétricos, 

Provas de Coagulação; Noções de Urinálise; Exame parasitológico de fezes; Exames 

bioquímicos de rotina :colesterol, triglicérides, uréia, creatinina, sódio, potássio, glicose; 

Técnicas básicas de bacteriologia: coloração pelo gram, plantio e isolamento de colônias, Testes 

sorológicos: VDRL, grupo sanguíneo e fator Rh. 

 

CARGO: Técnico em Radiologia (EM-71) 

 

Física das Radiações. Princípios de Formação da Imagem. Proteção Radiológica: normas da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Efeitos Biológicos das Radiações. Anatomia 

Radiológica e Posicionamento em Radiologia: Torácica Abdominal. Membros superiores e 

cintura escapular. Membros inferiores e cintura pélvica. Coluna vertebral. Crânio e face Sistema 

gastrointestinal. Sistema urinário. Pediátrica. Mamária. Tomografia Linear. Anatomia 

Radiológica e Posicionamento eu Tomografia Computadorizada do Crânio. Anatomia 

Radiológica e Posicionamento em Tomografia Computadorizada Torácica. Abdominal e 

Pélvica. Radiologia Veterinária: técnicas, posicionamento, anatomia, proteção radiológica, 

legislação e normatização. Radiologia odontológica: posicionamento, proteção radiológica, 

anatomia, técnica de Rx, legislação e normatização. Ética e Serviço Público. 

 

CARGO: Técnico em Recursos Pesqueiros (EM-72) 

 

Produção nacional e regional da pesca e aquicultura. Biologia de organismos aquáticos: 

Morfologia e fisiologia; Classificação taxonômica. Sistemas de produção de organismos 

aquáticos: Espécies de peixes nativas e exóticas cultivadas comercialmente; Manejo e 

tecnologias de cultivo em aquicultura; Nutrição e alimentação; Reprodução e larvicultura; 
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Principais doenças e parasitoses em aquicultura. Qualidade da água. Principais bacias 

hidrográficas nacionais. Limnologia: Fatores bióticos e abióticos em sistemas aquáticos; 

Comunidades e ambientes aquáticos. Legislação: Legislação geral da pesca e aquicultura; 

Legislação de defesa e sanidade de produtos pesqueiros. Tecnologia do Pescado: Técnicas de 

conservação; Processamento, armazenamento e transporte de pescado; Higiene e sanitização na 

produção aquícola. 

 

 

ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (comum a todos os cargos): Ortografia Oficial, Análise e 

interpretação de texto, Mensagem central e secundária, Linguagem, Espaço, tempo e foco na 

ficção narrativa; Fonética e Grafema, Encontros vocálicos, Encontros Consonantais, Dígrafos, 

Separação de sílabas, Acentuação gráfica, Pontuação; Morfossintaxe, Estrutura das palavras, 

Formação de palavras, Classe de palavras: substantivos, artigo, numeral, adjetivo, pronome, 

verbo, advérbio, preposição e conjunção; Sintaxe, Período: classificação, Termo da oração: 

essenciais, integrantes e acessórios, Orações: coordenadas e subordinadas, Concordância 

nominal, Concordância verbal, Regência verbal, Emprego da crase, Colocação dos pronomes 

átonos; Semântica, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Denotação e conotação, 

Figura de linguagem, Figura de palavras: comparação, metáfora, Metonímia, Catacrese, Figura 

de construção: Elipse, Hipérbole, Pleonasmo, Silepse; Figuras de pensamento: Antítese, 

Eufemismo e Prosopopéia. (NS-73 a NS-94) 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO (comum a todos os cargos): Lei Municipal 107 de 16 de 

novembro de 1984: 1 - Da Investidura, do Exercício e da Vacância dos Cargos Públicos - Livro 

I. 2 - Das Prerrogativas dos Direitos e das Vantagens - Livro II. 3 - Do Regime Disciplinar - 

Livro III. (NS-73 a NS-94) 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO: Analista de Controle Interno (NS-73) 

 

CONSTITUCIONAL: Noções e princípios fundamentais da Constituição da República (art. 10 a 

40). Direitos e garantias fundamentais (art. 5° a 11). Organização do Estado político-

administrativo (art. 18 a 36). Administração Pública: disposições gerais, servidores públicos 

civis (art. 37 a 41). A fiscalização contábil, financeira e orçamentária. O controle Externo e os 

Sistemas de Controle Interno. Poder Executivo (art.76 a 88). 

 

ADMINISTRATIVO: Noções de ato administrativo: conceito, classificação, requisitos, 

revogação, vícios, invalidade, anulação. Administração direta e indireta. Princípios Básicos da 

Administração Pública. Poderes da administração: poder hierárquico, poder disciplinar, poder 

regulamentar, poder de polícia. (Servidor Público. Do Estatuto do Funcionário Público 

Municipal (Lei Municipal 14.728/85). Crimes contra a Administração Pública (Titulo XI, 

Capítulo 1 - Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral - 

Artigo 312 a 327; Capítulo II - Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração 

em Geral - Artigo 328 a 337-A, Código Penal - Decreto Lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940 e 

alterações); Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429192 - Art. 9° e seguintes); 
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NOÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:  Lei 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e suas alterações.  

 

DIREITO FINANCEIRO: Orçamento: Orçamento Público: conceitos e princípios 

orçamentários. Orçamento segundo a Constituição de 1988: Plano Plurianual - PPA, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Financeiras - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. Classificação 

econômica da Receita e da Despesa pública. Conceito e estágios da Receita e da Despesa 

pública. Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal - princípios, objetivos, e efeitos no 

planejamento e no processo orçamentário, regra de ouro, limites para despesa.  

 

CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto, objetivo, campo de atuação. Princípios 

Contábeis aplicados aos órgãos e entidades governamentais (Lei 4.320/64). Balancete: 

características, conteúdo e forma. Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço 

Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais. Lei de 

Responsabilidade Fiscal: aspectos contábeis, resultados primário e nominal, receita corrente 

líquida e relatório da gestão fiscal. Atribuições estrutura da Controladoria Geral do Município. 

  

CARGO: Assistente Social (NS-74) 

 

CONHECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/SAUDE COLETIVA: 

Legislação da saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei n° 

8.080190 e Lei no 8.142/90. - Objetivos do SUS. Atribuições, Doutrinas e Competências. 

Princípios que regem a organização do SUS. Ambiente de atuação do assistente social; 

Instrumental de pesquisa em processos de investigação social: elaboração de projetos, métodos 

e técnicas qualitativas e quantitativas. Propostas de. intervenção na área social: planejamento 

estratégico, planos, programas, projetos, e atividades de trabalho. Avaliação de programas e 

políticas sociais. Estratégias, instrumentos e técnicas de intervenção: sindicância, abordagem 

individual, técnica de entrevista, abordagem coletiva, trabalho com grupos, em redes, e com 

famílias, atuação na equipe interprofissional (relacionamento e competências). Trabalho social 

em situação de rua. Diagnóstico. Organização de comunidades e movimentos sociais. 

Estratégias de trabalho institucional. Conceitos de instituição. .Estrutura brasileira de recursos 

sociais. Uso de recursos institucionais e comunitários. Redação e correspondências oficiais: 

laudo e parecer (sociais e psicossociais), estudo de caso, informação e avaliação social. Atuação 

em programas de prevenção e tratamento. Uso do álcool, tabaco e outras drogas: questão 

cultural, social, e psicológica. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Atendimento às 

vitimas. Políticas Sociais. Relação Estado/Sociedade. Contexto atual e o neoliberalismo. 

Políticas de Seguridade e Previdência Social. Políticas de Assistência Social; Lei Orgânica da 

Assistência Social. Políticas de Saúde, Sistema único de Saúde (SUS) e Agências reguladoras. 

Políticas Educacionais e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Política Nacional do 

Idoso. Legislação de Serviço Social. Níveis, áreas e limites de atuação do profissional de 

Serviço Social. Ética profissional. Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da 

criança e do adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A defesa de direitos da 

criança e do adolescente. O papel dos conselhos, centros de defesa e delegacias. A adoção e a 

guarda: normas, processos jurídicos e psicossociais, adoção à brasileira e adoção internacional. 

Violência contra crianças e adolescentes e combate a violência. Formas de violência contra 

crianças e adolescentes: maus tratos, abuso sexual, negligência e abandono. Prostituição infanto-

juvenil. Extermínio, sequestro e tráfico de crianças. Exploração sexual no trabalho e no tráfico 

de drogas. Sexo turismo. A violência dos jovens, as gangues. Delinquência infanto-juvenil:  

visão psicológica, cultural e sociológica. Trajetórias delinquências e o papel da família e da 

justiça. Meninos e meninas de rua: questão econômica e social e a questão do abandono. 

Trabalho infanto-juvenil. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica e 

estratégias de atendimento e acompanhamento. Alternativas para a resolução de conflitos: 

conciliação e mediação. Balanço social. 6.19 - ISO 8000 e IS014000. 
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CARGOS: Biomédico, Bioquímico e Farmacêutico (NS-75, NS-76 e NS-80) 

 

Etapas envolvidas nas coletas dos materiais, na execução e avaliação dos resultados. Causas de 

variação nas determinações laboratoriais. Conhecimento das normas de bio - segurança. 

Bioquímica: Aplicação da fotometria na bioquímica clínica. Realização e interpretação das 

diversas dosagens bioquímicas e hormonais. Funções hepática, renal e tireoidiana. Causas de 

erros. Urinálise: Exame de rotina de urina: realização e interpretação. Teste imunológico para 

gravidez. Imunologia: Conceitos gerais de marcadores celulares. Aplicação de 

enzimaimunoensaio. Fixação do complemento. Interpretação de provas sorológicas: V.D.R.L., 

Proteína C reativa, Fator reumatoide, Antiestrepitolisina "O". Imunofluorescência. Sistema 

ABO e RH. Provas de compatibilidade transfusional. Microbiologia: Diagnóstico das infecções 

bacterianas dos tratos respiratório, gastrointestinal e urinário e das lesões supurativas da pele. 

DST. Líquidos de punções. Infecções hospitalares. Parasitologia: Relação hospedeiro - parasita. 

Protozoologia e helmintologia: Morfologia, patogenia, epidemiologia e profilaxia dos gêneros: 

Leishmania, Trypanosoma, Plasmodium, Toxoplasma, Giárdia, Entamoeba, Schistosoma, 

Taenia, Ascaris, Ancilostomideo, Strongyloides, Enterobius, Trichiuris. Métodos para exames 

parasitológicos. Hematologia: Técnicas e interpretação dos exames das séries vermelha e 

branca. Estudo das anemias. Alterações morfológicas no sangue periférico. Técnicas e exames 

relacionados ao estudo da coagulação. Deontologia e Legislação Farmacêutica. 

 

CARGO: Educador Físico (NS-77) 

 

Educação Física no contexto da Educação; Educação Física, esporte e sociedade; História da 

Educação Física no Brasil; Função social da Educação Física; Papel do professor de Educação 

Física; Metodologia do ensino da Educação Física; Educação Física e lazer; Corporeidade; 

Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício; Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da 

aprendizagem; Psicologia do esporte; Avaliação em Educação Física. Critérios de seleção e 

organização de conteúdos. Objetivos gerais da área Educação Física. Esportes: Atletismo. 

Esportes coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões. 

Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos: Jogos pré-

desportivos. Brincadeiras da cultura popular. Lutas: Judô, Capoeira. Atividades Rítmicas e 

Expressivas: Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças modernas, 

contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a manifestações culturais. Percepção 

corporal e espaço-temporal. Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de 

preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica 

desportiva. Primeiros socorros no esporte. 

 

CARGO: Enfermeiro (NS-78) 

 

Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional e código de ética. 

Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em enfermagem. Concepções 

teórico-práticas da assistência de enfermagem. Administração dos serviços de enfermagem. 

Políticas públicas em saúde e sua evolução histórica. Lei orgânica de saúde a partir da 

Constituição de 1988. SUS - Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde - Lei 8.080 e Lei 

8.142. Norma Operacional Básica do SUS. Norma Operacional de Assistência a Saúde. 

Processo social de mudança das práticas sanitárias no SUS e na enfermagem. Administração de 

materiais e enfermagem. Normas, rotinas e manuais, elaboração e utilização na enfermagem. 

Teorias administrativas e enfermagem. Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e 

funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e na assistência de 

enfermagem em nível ambulatorial. Tomada de decisão na administração da assistência e do 

serviço. Enfermagem na auditoria dos serviços e da assistência. Administração do processo de 

cuidar em enfermagem. Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de 
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imunizações, programa da mulher, programa da criança, programa do adolescente, programa do 

idoso, programa DST e AIDS, programa de hanseníase, programa de pneumologia sanitária, 

programa de hipertensão, programa de diabético. Planejamento da assistência de enfermagem. 

Consulta de enfermagem. Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem para 

o trabalhador. Participação do enfermeiro na CIPA. Emergências clínico-cirúrgicas e a 

assistência de enfermagem. Primeiros socorros. Assistência integral por meio do trabalho em 

equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Triagem de pacientes adulto e 

pediátrico em emergência. Assistência de enfermagem em emergência e urgência a pacientes 

adultos e pediátricos com problemas: cardiovasculares, respiratórios, neurológicos, 

gastroenterológicos, metabólicos, ginecológicos, urológicos, nefrológicos, cirúrgicos, 

infecciosos, reumatológicos. Atendimento Pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do 

trauma. Transporte do politraumatizado. Cinemática do trauma. Epidemiologia do trauma. 

Resgate veicular. Atendimento de urgência e emergência frente aos distúrbios cardiovasculares, 

neurológicos, metabólicos, respiratórios, gineco-obstétricos, pediátricos e psiquiátricos. 

Traumatismos não-intencionais, violência e suicídio. Atendimento ao trauma de face e pescoço, 

cranioencefálico, de coluna, músculo-esquelético, torácico, abdominal, da pelve. Agentes físico-

químicos e trauma. Suporte básico e avançado de vida a adultos, crianças e gestantes. Situações 

especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada ao trauma, 

choque elétrico e eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas. Princípios gerais de 

biossegurança. 

 

CARGO: Engenheiro de Pesca (NS-79) 

 

Cultivo de animais e plantas aquáticas, em todas as fases de vida, incluindo reprodução e 

nutrição. Características limnológicas dos viveiros de cultivo e métodos para manutenção da 

qualidade da água. Instalações aquícolas. Artes de pesca. Legislação ambiental relacionada à 

aquicultura e pesca. Elaboração e administração de projetos na área de aquicultura e pesca. 

 

CARGO: Fisioterapeuta (NS-81) 

 

SUS - Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde - Lei 8.080 e Lei 8.142. Fisioterapia geral: 

efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, fototerapia, hidroterapia, 

massoterapia, cinesioterapia, eletroterapia e manipulação vertebral. Fisioterapia em 

traumatologia, ortopedia e reumatologia. Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em 

ginecologia e obstetrícia. Fisioterapia em pediatria, geriatria e neonatologia. Fisioterapia em 

doenças cardiovasculares. Amputação: prótese e órteses; mastectomias. Fisioterapia em 

pneumologia. Fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar - gasimetria arterial. Insuficiência 

respiratória aguda e crônica. Infecção do aparelho respiratório. Avaliação fisioterápica de 

paciente crítico. Ventilação mecânica - vias aéreas artificiais: indicações da ventilação 

mecânica, modos de ventilação mecânica, desmame da ventilação mecânica. Assistência 

fisioterapêutica domiciliar. Desenvolvimento neu ro-pisico motor. Fisiologia do sistema cardio-

respiratório. Fisiologia da contração muscular. Cinestesia. Fases da marcha. Avaliação e 

tratamento de patologias pneumológicas, cardiológica, ortopédica, pediátrica, neonatológica, 

neurológica. Terapia intensiva. Recursos terapêuticos: Eletroterapia, Massoterapia, 

Termoterapia. Ética profissional. 

 

CARGO: Fonoaudiólogo (NS-82) 

 

Conceitos básicos da comunicação oral e escrita, voz, fala, audição, linguagem e estruturas que 

envolvem todos estes processos. Distúrbios da linguagem oral e escrita, suas relações com o 

sistema nervoso e auditivo. As patologias fonoaudiológicas que compreendem a linguagem oral: 

atraso de linguagem, afasia, conceitos, etiologias, sintomas, diagnóstico, prognóstico, avaliação 

e tratamento. As implicações nos distúrbios da linguagem oral e escrita, atraso no 
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desenvolvimento neuropsicomotor. O sistema estomatognático e as interferências na 

competência da motricidade oral - avaliação e tratamento. O desenvolvimento normal da fala e 

as patologias fonoaudiológicas: dislalias, disartrias, disfluencias (gagueira). Fundamentação 

teórica, etiológicas, avaliação e tratamento. Mecanismo de produção vocal, sistema respiratório 

e de ressonância e as patologias fonoaudiológicas nas disfonias; disfonias neurológicas disfonia 

infantil, atendimento em grupo ao paciente disfônico, trabalho corporal no atendimento do 

disfônic Voz profissional - atuação fonoaudiológica com cantores, teatrólogos, telemarketing, 

locutores de rádio. Função auditiva: periférica e central. Escala do desenvolvimento normal da 

audição. Audição normal e patológica: graus e tipos de perda auditivas. Avaliação audiológica e 

importância dos achados. Diagnóstico. Indicação e seleção de AASI. Desenvolvimento da 

comunicação do deficiente auditivo. Fonoaudiologia e o trabalho interdisciplinar. 

Fonoaudiologia e Psiquiatria. Fonoaudiologia e terceira idade. 

 

CARGO: Médico Anestesista (NS-83)  

 

Preparo pré-anestésico; Equilíbrio Hidroeletrolítico; Reposição e transfusão; Anestesia venosa; 

Anestesia inalatória-farmacocinética e farmacodinâmica; Farmacologia dos anestésicos locais; 

Bloqueios subaracnóideo e pendurai; Bloqueios periféricos; Transmissão e bloqueio 

neuromuscular; Anestesia em urgências; Anestesia ambulatorial e para procedimentos 

diagnósticos; Complicações de anestesia; Recuperação anestésica; Parada cardíaca e reanimação 

cardiorrespiratória e cerebral; Anestesia e transplantes e diagnóstico de morte encefálica; 

Farmacologia Aplicada e Anestesiologia; Reposição e Transfusão; Física e Anestesia; Anestesia 

e Sistema Endócrino; Hipotermia e Hipotensão Arterial Induzida; Anestesia para Obstetrícia e 

Ginecologia; Anestesia para pacientes pediátricos; Anestesia para Cirurgia Abdominal; 

Anestesia para Neurocirurgia; Anestesia para Urologia; Anestesia para Oftalmologia; Anestesia 

para Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial; Anestesia para Cirurgia Plástica; 

Anestesia para Cirurgia Torácica; Anestesia e Sistema Cardiovascular; Anestesia e Geriatria; 

Choque; Reposição Volêmica, Transfusão e Hemoderivados; Parada Cardíaca e Reanimação 

Cardiorrespiratória e Cerebral; Monitorização e Terapia Intensiva; Ventilação Artificial; 

Fisiopatologia e Tratamento da Dor Aguda; Ética e Risco Profissional e Medicina Legal. 

 

CARGO: Médico Cirurgião Geral (NS-84) 

 

Choque: Repercussões para os Diversos Órgãos e Sistemas, Alterações Hidroeletrolíticas e do 

Equilíbrio Acidobásico, Diagnóstico e Tratamento. Suporte Nutricional em Cirurgia/Enteral e 

Parenteral. Politraumatismo geral e na gestação. Abdômen Agudo não Traumático e Sepsis 

Abdominal geral e na gestante: Diagnóstico e Tratamento. Parede Abdominal: Técnicas de 

Abertura e Fechamento, Tratamento Cirúrgico de Hérnias Incisionais, Inguinais, Femorais, 

Crurais, Umbilicais e Epigástricas. Hérnia de Hiato, Úlceras Gastroduodenais, Gastrites e 

Afecções Biliopancreáticas: Inflamatórias e Neoplásicas, Diagnóstico e Tratamento. 

Diagnóstico e tratamento de afecções. Colorretoanal: Divertículos, Neoplasias, Hemorroidas, 

Fissuras, Abcessos e Fístulas. Emergências Vasculares Traumáticas e Não Traumáticas: 

Diagnóstico e Tratamento. Urgências Urológicas Traumáticas e Não Traumáticas: Diagnóstico e 

Tratamento. Diagnóstico e tratamento de) complicações gastrointestinais, urológicas e 

vasculares em cirurgia ginecológica. Laparoscopia eletiva de urgência na mulher. Obstipação. 

Síndrome do cólon irritável. Urgências Torácicas Traumáticas e  Não Traumáticas mais 

frequentes: Diagnóstico e Tratamento. Acesso venoso profundo. 

 

CARGO: Médico Clínico Geral (NS-85) 

 

Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados com a 

dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. Princípios de terapia farmacológica. 

Radiologia do coração. Princípios de eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. 
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Abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. Hipertensão arterial sistêmica. 

Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica. Pneumonias comunitárias. 

Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios 

gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-

cardíaca. Abordagem do paciente com diarréia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do 

estômago e do intestino grosso. Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da 

vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das anemias. Leucopenia e leucocitose. 

Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com 

sangramento e trombose. Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes 

paraneoplásicas. Avaliação nutricionai Obesidade. Dislipidemia. Diabetes meflitus. 29- 

Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. 

Alergia medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide. Gota e 

metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. 

Doenças do disco intervertebral. Abordagem clínica do paciente febril. Tuberculose. Doenças 

sexualmente transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Gripe e resfriado. 

Abordagem clínica das orofaringites agudas. Princípios da prevenção vacinal. Parasitoses 

intestinais. Princípios da antibioticoterapia. Síncope e cefaléias. Acidentes com animais 

peçonhentos. Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. 

 

CARGO: Médico Ginecologista - Obstetra (NS-86) 

 

Fisiologia Obstétrica: Terminologia Técnica em Saúde Materno-infantil (Indicadores). 

Ovulação e Fertilização. Fisiologia Placentária. Bacia Obstétrica. Líquido Amniótico, Cordão 

Umbilical, Âmnio e Corion. Modificações Gravídicas Locais. Modificações Gravídicas Gerais. 

Semiologia Obstétrica. Assistência Pré-Natal. Contrações Uterinas. Relações Útero-Fetais. 

Fenômenos Mecânicos do Parto. Fenômenos Plásticos do Parto. Assistência ao Parto. 

Partograma. Fórcipe (aplicações Simpson-Braun, Kielland e Piper). Puerpério normal. Lactação. 

Contracepção no Puerpério. Alojamento Conjunto. Obstetrícia Patológica: Gestação de alto 

risco (definição e linhas gerais da assistência). Patologias obstétricas. Hiperêmese gravídica. 

Abortamento. Gravidez ectópica. Doença Trofoblástica gestacional. Placenta prévia. 

Descolamento prematuro da placenta. Ruptura uterina. Doença hemolítica perinatal 

(aloimunização pelo fator Rh). Gravidez Múltipla. Pré-eclâmpsia. Ruptura prematura das 

membranas ovulares. Prematuridade. Cesárea. Distócia funcional. Distócia de ombros. 

Assistência ao parto pélvico. Infecção puerperal. Atonia uterina. Patologias clínicas e cirúrgica. 

Diabetes Mellitus. Hipertireoidismo e hipotireoidismo. Hipertensão arterial crônica. Anemia. 

Cardiopatias e gravidez. Epilepsia. Vulvovaginites. Doenças sexualmente transmissíveis. Sífilis. 

Hepatites. Infecção do trato urinário. Enteroparasitoses. Papilomavírus na gestação (HPV). 

Dengue. Vírus da lmunodeficiência Humana (HIV). Avaliação do bem-estar fetal. Aplicação 

clínica e interpretação de cardiotocografia ante e intraparto. Aplicação clínica de 

ultrassonografia em Obstetrícia. Aplicação clínica da Dopplervelocimetria em Obstetrícia. 

Ginecologia: Miomas. Distopia genital. Incontinência urinária de esforço. Infecção do trato 

urinário inferior. Sangramento disfuncional do endométrio. Amenorreia. Dismenorreia. 

Síndrome pré-menstrual. Hiperprolactinemia. Hiperandrogenismo. Síndrome dos ovários 

policísticos. Climatério. Contracepção. Endometriose. Doenças sexualmente transmissíveis. 

Papilomavírus humano. Propedêutica do casal infértil. Pólipos uterinos. Doença inflamatória 

pélvica. Vulvovaginites. Lesões precursoras das neoplasias malignas genitais. Carcinoma de 

colo uterino. Carcinoma de endométrio. Carcinoma de ovário. Carcinoma de mamas. Carcinoma 

de tubas uterinas. Carcinoma de vagina. 

 

CARGO: Médico Ortopedista (NS-87) 

 

Osteomielite, artrite piogênica. Pé torto congênito. Luxação congênita do quadril. Fraturas dos 

ossos do antebraço na criança, doença de Legg Calvè Perthes, talus verticalis e fraturas do anel 
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pélvico. Fratura patológica (osteosssarcoma). Osteoporose. Síndrome compartimental. Doença 

tromboembólica. Hailux valgus. Lesões meniscais. Hérnia discal lombar. Luxação coxofemural. 

Lesão ligamentar do punho. Fraturas da cabeça do rádio na criança. Fraturas do colo do fêmur. 

Lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. Fratura - luxação da coluna cervical. Fratura 

exposta. Pseudoartrose do escafóide. Contratura isquêmica e Volkman. Patologia do manguito 

rotador. Princípios e indicações da fixação externa. Anatomia da mão. Osteoporose. Fratura do 

tornozelo. Luxação recidivante do ombro. Coluna vertebral: hérnias cervicais e lombares. 

Trauma raquimedular. Fratura - luxação da coluna vertebral Espondilolistese lombar. Escoliose. 

Tuberculose óssea. Estenose de canal lombar. Tumores mais frequentes na coluna. Joelho: 

anatomia biomecânica; lesões meniscais; instabilidade crônica do joelho; osteoartrose do joelho; 

instabilidade femoro-patelar; fratura do planalto tibial. Osteoartrose do quadril. Tumores 

músculo esqueléticos. Fratura da Tíbia. Tumor de Ewing. Fraturas dos ossos longos dos 

membros superiores. Fraturas dos ossos longos dos membros inferiores. Fratura de mão. Fratura 

de pé. 

 

CARGO: Médico Pediatra (NS-88) 

 

O recém-nascido (RN): principais características e cuidados com o recém-nascido de termo e o 

prematuro, diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns do RN, infecções congênitas. 

Crescimento e desenvolvimento do lactente, pré-escolar e escolar. Atenção integral à criança em 

idade escolar: assistência individual e ações coletivas de saúde na creche e na escola. 

Adolescência: crescimento e desenvolvimento - principais características e variabilidade 

normal, principais problemas de saúde do adolescente. Alimentação: aleitamento materno, 

orientações alimentares para a criança e para o adolescente. Imunização: esquema básico, 

imunização em grupos de risco. Diarréia aguda e crônica. Aspectos epidemiológicos, 

diagnóstico e tratamento. Terapia de reidratação oral. Afecções de vias aéreas superiores: 

aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento das principais afecções: rinite, rinossinusite, 

otite, faringoamigdalite e laringite. Afecções de vias aéreas inferiores: aspectos 

epidemiológicos, diagnóstico e tratamento das principais afecções: chiado no peito, asma e 

pneumonia. Distrofias: desnutrição, desvitaminoses, anemias carenciais: aspectos 

epidemiológicos, diagnóstico e tratamento. Parasitoses intestinais: aspectos epidemiológicos, 

diagnóstico, tratamento e prevenção. Doenças infecciosas próprias da infância. AIDS na 

infância: diagnóstico inicial e cuidados na Unidade Básica de Saúde. Problemas oftalmológicos 

mais comuns na infância. Tuberculose: aspectos epidemiológicos, manifestações clínicas, 

diagnóstico e tratamento. Infecção do trato urinário. Glomerulonefrite aguda. Insuficiência 

cardíaca congestiva. Hipotiroidismo congênito. Diabetes mellitus. Anemias hemolíticas e 

púrpuras. Diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns na infância. Convulsões. Meningi-

tes. Artrites e artralgias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e 

adolescência. Dores recorrentes: abdominal, cefaléia e dor em membros. Adenomegalias e 

hepatomegalias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e na adolescência. 

Dermatopatias mais frequentes na infância e na adolescência. Problemas cirúrgicos e 

ortopédicos mais comuns na infância e na adolescência. A criança vítima de maus-tratos: 

aspectos psicossociais, diagnóstico e conduta. Acidentes na infância. Aspectos epidemiológicos, 

diagnóstico e conduta nos acidentes mais frequentes na infância e na adolescência. Saúde da 

Criança Brasileira. Alimentação. Desnutrição. Desidratação. Problemas ortopédicos. Morbidade 

e mortalidade infantil. Afecções mais comuns: infectocontagiosas, cirúrgicas, do aparelho 

digestivo, ortopédicas, cio aparelho respiratório, do aparelho cardiocirculatório, do aparelho 

urinário, endocrinológicas, do Sistema Nervoso Central, dermatológicas. 

 

CARGO: Médico Psiquiatra (NS-89) 

 

Psicologia médica. Psiquiatria social e comunitária. Epidemiologia psiquiátrica. Transtornos 

mentais orgânicos. Transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e drogas. Esquizofrenia. 
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Transtornos do humor. Transtornos ansiosos. Transtornos alimentares. Transtornos da 

personalidade. Transtornos mentais da infância e adolescência. Urgências psiquiátricas. 

Psicofarmacologia. Eletroconvulsoterapia. Noções psicodinâmicas de funcionamento mental. 

Modalidades psicoterápicas e psicodinâmicas. Desenvolvimento psíquico. Adolescência e 

conflito emocional. Equipe multidisciplinar e ambulatoriais. Política e Diretrizes da Saúde 

Mental - Lei n° 10.216 (Rede Substitutiva). 

 

CARGO: Médico Veterinário (NS-90) 

 

Análise da situação de saúde no Brasil. Evolução da concepção do processo saúde/doença. 

Vigilância em saúde e ambiental, conceitos e princípios. Importância da atuação da Medicina 

Veterinária na Saúde Pública. Vigilância em saúde: zoonoses. Zoonoses: conceitos, 

classificação, importância em Saúde Pública. Raiva Humana e Animal como problema de Saúde 

Pública. Epidemiologia e Vigilância epidemiológica: princípios, tipos de estudos 

epidemiológicos, sistema de notificação e de vigilância, técnicas para estudo e intervenção em 

endemias e epidemias, manejo dos indicadores de mortalidade e morbidade e uso de técnicas de 

vigilância para controle de agravos de naturezas diversas. Planejamento e programação local de 

saúde - distrito sanitário e enfoque estratégico. Epidemiologia descritiva: indicadores de 

morbimortalidade, índice endêmico, séries cronológicas; estimativa de população, controle de 

raiva urbana. Epidemiologia, diagnóstico, manejo, profilaxia e controle de zoonoses: Raiva, 

Dengue, Leptospirose, Hantavirose, Toxoplasmose, Leishmaniose Cutânea, Leishmaniose 

Visceral (LVA), Febre Amarela, Tuberculose, Brucelose, Doença de Chagas, Cisticercose, 

Hidatidose, Tétano, Encefalomielite, Esquistossomose, Febre Maculosa. Doenças de notificação 

obrigatória. Imunização de animais, formas de imunidade (soros e vacinas). Programa de 

Controle de Populações de Cães e Gatos. Biologia e manejo de Quirópteros em Áreas Urbanas e 

Rurais. Biologia e Controle de Roedores. Biologia e Controle de Vetores. Biologia e Controle 

de Escorpionídeos. Biologia e Controle de Aracnídeos. Noções de saneamento: tratamento e 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos, drenagem 

de águas pluviais, saneamento como instrumento de controle de endemias. Inspeção industrial e 

sanitária de produtos de origem animal: Boas Práticas de Fabricação - BPF, Procedimento 

Padrão de Higiene Operacional - PPOH e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - 

APPCC. Análises microbiológicas e físico-químicas de produtos de origem animal. Resíduos e 

contaminantes em produtos de origem animal. Identidade e qualidade de produtos de origem 

animal. Tecnologia de produtos de origem animal. Doenças transmitidas por alimentos. Análise 

de risco e bioestatística. Noções básicas de biossegurança. Código de Ética do Médico-Vete-

rinário e condições de funcionamento de estabelecimentos veterinários. 

 

CARGO: Nutricionista (NS-91) 

 

Bases da nutrição humana: anatomofisiologia do aparelho digestivo e glândulas anexas. Energia 

enutrientes: definição, classificação, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, 

biodisponibilidade, requerimentos e recomendações, fontes alimentares. Nutrição no Ciclo da 

Vida: gravidez, lactação, infância, adolescência, adulto e no envelhecimento. Coletividade 

sadia. Diagnósticos antropométricos: padrões de referência/ indicadores: vantagens, 

desvantagens e interpretação/avaliação nutricional do adulto: índice de massa corporal 

(classificação de GARROVV). Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade - Diabete 

Mellitus e dislipidemias. Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energético-

protéica, anemias nutricionais e carência de vitamina A. Dietoterapia no tratamento de doenças: 

síndrome da imunodeficiência adquirida, doenças cardiovasculares, câncer, estresse metabólico, 

sepse e queimados. Higiene e Microbiologia de alimentos: conceito; características e qualidade 

dos alimentos; perigos químicos, físicos e biológicos. Fatores extrínsecos e intrínsecos que 

condicionam o desenvolvimento de microorganismos nos alimentos. Fontes de contaminação. 

Higiene das instalações, utensílios e equipamentos. Saúde e higiene pessoal. Limpeza e 
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desinfecção. Boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Inspeção em Vigilância 

Sanitária; noções básicas de processo administrativo sanitário. Legislação sanitária: Lei n.° 

6.437/77; Decreto-Lei n.° 986169; Resolução 12/01.9 Regulamentação das atividades do 

profissional nutricionista. Nutrição em Saúde Pública: Programa bolsa- família. Sistema de 

vigilância alimentar e nutricional. Administração de serviços de alimentação: Administração, 

planejamento e organização de unidades de alimentação e nutrição. Dimensionamento de 

equipamentos, utensílios e recursos humanos. Sistema de distribuição de refeições. 

Planejamento de cardápio. Planejamento físico, funcional e planta física. Manual de boas 

práticas de fabricação. APPCC - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Seleção, 

aquisição, recepção, estocagem, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. 

 

CARGO: Odontólogo (NS-92) 

 

Biossegurança em Odontologia. Diagnóstico das principais doenças bucais. Noções sobre 

terapêutica odontológica. Técnica e tipos dos anestésicos locais utilizados em odontologia. 

Controle Químico mecânico de placa dental. Emergências Médicas em Odontologia. Bioética 

em Odontologia. Código de Ética Odontológica. SUS - Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da 

Saúde - Lei 8.080 e Lei 8.142. Norma Operacional Básica do SUS. Norma Operacional de 

Assistência a Saúde. Programa de Saúde da Família. Promoção de saúde. Epidemiologia dos 

problemas bucais. Índices e indicadores Prevenção, diagnostico e tratamento das principais 

doenças bucais Flúor: Uso, Metabolismo, Mecanismo de ação, Intoxicação cônica e aguda. 

Educação em saúde bucal. Política de saúde. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de 

Prevenção de Leavell e Clark. Níveis de Aplicação. Cariologia: Epidemiologia da cárie dentária. 

Fatores etiológicos da doença cárie. Dinâmica do desenvolvimento da lesão de cárie. 

Diagnóstico e tratamento da cárie dentária. Prevenção em Odontologia: Prevenção à cárie 

dentária e à doença periodontal. Uso racional de fluoretos em Odontologia. Farmacocinética do 

Flúor. Toxicologia do Flúor - Selantes de Fóssulas e Fissuras. Controle mecânico da placa 

bacteriana - Técnicas de escovação - Controle químico da placa bacteriana - Clorexidina - 

Educação e motivação em Saúde Bucal. Cirurgia Odontológica: Anestesia local em 

Odontologia. Técnicas cirúrgicas em Odontologia. Exodontias. Remoção de dentes inclusos 

e/ou impactados. Biópsias. Farmacologia: Analgésicos. Antiinflamatórios. Antibióticos. Anti-

hemorrágicos. Dentística: Dentística não restauradora: tratamento da doença cárie. Cimento de 

lonômero de Vidro: Indicações e contra-indicações. Vantagens e desvantagens. Técnica de 

aplicação. Resinas Compostas: Classificação. Propriedades. Indicações e técnicas de 

aplicação. Amálgama: Ligas para Amálgama. Principais características. Tática operatória. 

 

CARGO: Psicólogo (NS-93) 

 

Teorias da personalidade. Psicopatologia. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. 

Psicoterapia problemas específicos (clínicos e funcionais). Psicoterapia breve: diagnóstico, 

técnicas e tratamentos. Tratamento de dependências químicas. Técnicas de entrevista. 

Anamnese. Uso de testes psicológicos. Testes de personalidade. Inventários, técnicas projetivas, 

técnicas gráficas. Testes psicomotores. Apresentação de resultados, laudos, relatórios. Ética 

profissional. Estrutura organizacional. Clima e cultura organizacional. Gestão de pessoas 

(recrutamento e seleção na Administração Pública, identificação de talentos, domínio de 

competências, avaliação e gestão do desempenho). Treinamento e desenvolvimento. Avaliação 

de desempenho. Mudança organizacional. Qualidade de vida. Integração de funcionários 

portadores de quaisquer necessidades especiais. Equipes e grupos de trabalho. Comunicação, 

liderança, motivação. Manejo da solução de conflitos. Mediação. Relacionamento interpessoal. 

Resoluções CFP/CRP. Equipes multidisciplinares 
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CARGO: Terapeuta Ocupacional (NS-94) 

 

Conhecimentos na área de saúde mental, geriatria, reabilitação física, reabilitação psicossocial, 

neurologia, saúde coletiva. Fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos de terapia 

ocupacional. Terapia ocupacional em geriatria e gerontologia: avaliação; interdisciplinaridade 

na abordagem do idoso. Terapia ocupacional em pediatria: desenvolvimento sensório 

perceptivo, cognitivo, motor normal e suas alterações; terapia ocupacional em neuropediatria. 

Terapia ocupacional em reabilitação física: noções fundamentais de acidente vascular cerebral; 

traumatismo cranoencefálico; lesões medulares; queimaduras; doenças reumáticas; doenças 

degenerativas. Terapia ocupacional em traumato-ortopedia: utilização de órteses e adaptações. 

Terapia ocupacional em psiquiatria; saúde, mental e reforma psiquiátrica. 

 

 

MAGISTÉRIO 
 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
 

 

CARGOS: Professor I Zona do Campo, Professor I Zona do Campo Indígena e Professor I Zona 

Urbana (PR-95 a PR-97) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (comum a todos os cargos): Ortografia Oficial, Análise e 

interpretação de texto, Mensagem central e secundária, Linguagem, Espaço, tempo e foco na 

ficção narrativa; Fonética e Grafema, Encontros vocálicos, Encontros Consonantais, Dígrafos, 

Separação de sílabas, Acentuação gráfica, Pontuação; Morfossintaxe, Estrutura das palavras, 

Formação de palavras, Classe de palavras: substantivos, artigo, numeral, adjetivo, pronome, 

verbo, advérbio, preposição e conjunção; Sintaxe, Período: classificação, Termo da oração: 

essenciais, integrantes e acessórios, Orações: coordenadas e subordinadas, Concordância 

nominal, Concordância verbal, Regência verbal, Emprego da crase, colocação dos pronomes 

átonos; Semântica, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Denotação e Conotação. 

(PR-95 a PR-97) 

 

MATEMÁTICA (comum a todos os cargos): Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, 

racionais e reais: Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, divisão, 

potenciação e radiciação), propriedades das operações, problemas de aplicação, expressões 

numéricas, divisibilidade: múltiplos e divisores, numéricos primos, mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Equações: equações do 1° grau com uma variável, resolução de 

problemas. Sistemas de Equações Lineares Algébricas com duas variáveis: resolução de 

problemas. Razões e Proporções: razão, proporção, propriedade fundamental das proporções, 

grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, 

juros simples, problemas de aplicação. Sistema de Medidas: comprimento, massa, tempo, 

capacidade, área e volume - reconhecimento. (PR-95 a PR-97) 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO (comum a todos os cargos): Lei Municipal 107 de 16 de 

novembro de 1984: 1 - Da Investidura, do Exercício e da Vacância dos Cargos Públicos - Livro 

I. 2 - Das Prerrogativas dos Direitos e das Vantagens - Livro II. 3 - Do Regime Disciplinar - 

Livro III. (PR-95 a PR-97) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (comum a todos os cargos): Os conteúdos escolares. 

Seleção e organização dos conteúdos de ensino: critérios. a fundamentação teórico-

metedológica das diferentes áreas. O processo de alfabetização, a leitura e a escrita no Ensino 

Fundamental (1° ao 5° ano). CIÊNCIAS NATURAIS: A vida nos ambientes e os seres vivos; 



ESTADO DO AMAZONAS 

MUNICÍPIO DE BORBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA 

CONCURSO PÚBLICO – Edital n° 001/2014 

 

corpo humano e saúde, recursos naturais e tecnológicos. o sistema Sol e Terra. HISTÓRIA e 

GEOGRAFIA: organização social e política, tempo, espaço, território, lugar, paisagem, urbano, 

rural da cidade de Borba. Identidade e diversidade cultural. (PR-95 a PR-97) 

 

 

CARGOS: Professor de Informática Zona do Campo, Professor de Informática Zona do Campo 

Indígena e Professor de Informática Zona Urbana (PR-101 a PR-103) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (comum a todos os cargos): Ortografia Oficial, Análise e 

interpretação de texto, Mensagem central e secundária, Linguagem, Espaço, tempo e foco na 

ficção narrativa; Fonética e Grafema, Encontros vocálicos, Encontros Consonantais, Dígrafos, 

Separação de sílabas, Acentuação gráfica, Pontuação; Morfossintaxe, Estrutura das palavras, 

Formação de palavras, Classe de palavras: substantivos, artigo, numeral, adjetivo, pronome, 

verbo, advérbio, preposição e conjunção; Sintaxe, Período: classificação, Termo da oração: 

essenciais, integrantes e acessórios, Orações: coordenadas e subordinadas, Concordância 

nominal, Concordância verbal, Regência verbal, Emprego da crase, colocação dos pronomes 

átonos; Semântica, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Denotação e Conotação 

(PR-101 a PR-103). 

 

MATEMÁTICA (comum a todos os cargos): Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, 

racionais e reais: Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, divisão, 

potenciação e radiciação), propriedades das operações, problemas de aplicação, expressões 

numéricas, divisibilidade: múltiplos e divisores, numéricos primos, mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Equações: equações do 1° grau com uma variável, resolução de 

problemas. Sistemas de Equações Lineares Algébricas com duas variáveis: resolução de 

problemas. Razões e Proporções: razão, proporção, propriedade fundamental das proporções, 

grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, 

juros simples, problemas de aplicação. Sistema de Medidas: comprimento, massa, tempo, 

capacidade, área e volume – reconhecimento (PR-101 a PR-103). 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO (comum a todos os cargos): Lei Municipal 107 de 16 de 

novembro de 1984: 1 - Da Investidura, do Exercício e da Vacância dos Cargos Públicos - Livro 

I. 2 - Das Prerrogativas dos Direitos e das Vantagens - Livro II. 3 - Do Regime Disciplinar - 

Livro III (PR-101 a PR-103). 

 

CONHECIMENTO ESPECIFICO  (comum a todos os cargos): Conceitos de Sistemas  de 

Computação: organização de computadores (conceitos básicos). Sistemas operacionais 

(conceitos básicos). Ambiente operacional UNIX/LINUX. Arquitetura cliente/servidor. 

(conceitos): front-end/back-end; principais componentes; duas e três camadas; odbc; conceitos 

de internet, intranet, extranet. Análise orientada a objetos: conceitos de orientação a objetos, 

herança, polimorfismo; propriedades e métodos; diagrama de classes; diagrama de objetos; 

diagrama de estados e transições; diagrama de mensagens; UML. Banco de Dados: conceitos: 

administração de dados; sistemas de gerência de banco de dados; independência de dados; 

linguagem de definição de dados e linguagem de manipulação de dados; dicionário de dados; 

conceito de transação; bancos de dados relacionais, banco de dados distribuídos e conceitos de 

bancos de dados orientados a objeto; projeto lógico de modelagem de dados: modelo; entidade 

relacionamento; modelos de banco de dados: hierárquico, rede e relacional; terminologia; 

propriedades e operações das relações; normalização. Ambiente Operacional: segurança; 

concorrência; recuperação; integridade; procedimentos (stored procedures); gatilhos (triggers). 

SQL (ANSI) e PL/SQL: conceitos gerais; principais operadores. Sistemas Gerenciadores de 

Banco de Dados: Oracle. Engenharia de Software: princípios da engenharia de software: 

formalização; divisão do problema; modularização; abstração; antecipação de mudanças; 
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generalização; ciclos de vida de desenvolvimento de sistemas: análise de requisitos; modelo 

cascata; modelo evolutivo; modelo incremental; modelo espiral; prototipação; fases de um 

projeto de sistema; estratégias de teste de software; verificação de requerimentos e objetivos; 

técnicas de teste de software; estratégicas de testes de software; testes de módulos; testes 

integrados; inspeções de código; revisões de software; Metodologia de desenvolvimento de 

software: RUP, Processo (PR-101 a PR-103). 

 

ESCOLARIDADE: NORMAL SUPERIOR 
 

 

CARGOS:  Professor II Zona do Campo, Professor II Zona do Campo Indígena e Professor II 

Zona Urbana  (PR 98 a PR 100) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (comum a todos os cargos): Ortografia Oficial, Análise e 

interpretação de texto, Mensagem central e secundária, Linguagem, Espaço, tempo e foco na 

ficção narrativa; Fonética e Grafema, Encontros vocálicos, Encontros Consonantais, Dígrafos, 

Separação de sílabas, Acentuação gráfica, Pontuação; Morfossintaxe, Estrutura das palavras, 

Formação de palavras, Classe de palavras: substantivos, artigo, numeral, adjetivo, pronome, 

verbo, advérbio, preposição e conjunção; Sintaxe, Período: classificação, Termo da oração: 

essenciais, integrantes e acessórios, Orações: coordenadas e subordinadas, Concordância 

nominal, Concordância verbal, Regência verbal, Emprego da crase, Colocação dos pronomes 

átonos; Semântica, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Denotação e conotação, 

Figura de linguagem, Figura de palavras: comparação, metáfora, Metonímia, Catacrese, Figura 

de construção: Elipse, Hipérbole, Pleonasmo, Silepse; Figuras de pensamento: Antítese, 

Eufemismo e Prosopopéia. (PR 98 a PR 100) 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO (comum a todos os cargos): Lei Municipal 107 de 16 de 

novembro de 1984: 1 - Da Investidura, do Exercício e da Vacância dos Cargos Públicos - Livro 

I. 2 - Das Prerrogativas dos Direitos e das Vantagens - Livro II. 3 - Do Regime Disciplinar - 

Livro III. (PR-98 a PR-100). 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 1 (comum a todos os cargos):  

DIDÁTICA: Concepções e contextos históricos: Contexto histórico em que surgiu e se 

desenvolve a Didática. Didática: conceito, objeto e conteúdo. Relação com a Psicologia, a 

Sociologia, a Antropologia e a Política Educacional. Didática e Tendências Pedagógicas. 

Pressupostos didáticos e epistemológicos do Ensino Fundamental de 9 anos (anos iniciais). 

Bases Legais da Prática Pedagógica da Educação Infantil e da escola do Ensino Fundamental de 

9 anos (anos iniciais). A Didática e as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil e para o 

Ensino Fundamental de 9 anos; A Escola, o planejamento e o ensino Educação Infantil e na 

escola do Ensino fundamental de 9 anos (anos iniciais). Função social e política da escola. 

Escola, Criança e Infância. Escola e Cidadania no século XXI. O Currículo, o Projeto Político 

Pedagógico e o contexto educacional na Educação Infantil e na escola do Ensino Fundamental 

de 9 anos. A Educação Integral das crianças. Aprendizagem e desenvolvimento como direitos à 

educação. A diversidade na sala de aula. Os tempos e espaços na educação integral;  As 

categorias da didática, a Educação de Infantil e o ensino do 1° ao 5° ano na escola do Ensino 

Fundamental de 9 anos. OBJETIVOS/CONTEÚDOS: e suas relações. Significado e 

formalização dos objetivos. Os conteúdos escolares. Tipologias: conteúdos conceituais, 

procedimentais e metodologias, recursos didáticos e atitudinais. Habilidades e competências na 

educação básica. Seleção e organização dos conteúdos de ensino: critérios. Os temas 

transversais. MÉTODOS: enfoque teórico e metodológico.  Aulas expositivas com base na 

pedagogia tradicional e baseada na aprendizagem significativa. Trabalhos em grupo e 
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colaborativos. Estudo dirigido. Métodos de projetos. O método de solução de problemas. O 

método e a questão da criatividade das crianças. Metacognição e aprender a aprender. 

Desenvolvimento da autonomia e da crítica na escola. Formação de atitudes e valores. 

Procedimentos de ensino e recursos didáticos. As novas tecnologias das comunicações e da 

informação e o ensino. Avaliação do processo da aprendizagem; finalidades e tipos de 

avaliação. Prática Pedagógica Inovadora. (PR-98 a PR-100) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 2: 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise Textual: O tema ou a ideia global ou tópico de parágrafos; 

Argumento principal defendido pelo autor; O objetivo ou finalidade defendido pelo autor; 

Elementos característicos de cada tipo e gêneros textuais - literários e não-literários; Função da 

linguagem; Paráfrase: fidelidade aos segmentos de origem; Relações de intertextualidade; 

Informações explícitas e implícitas veiculadas; Níveis de linguagem; Relações lógico-

discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, comparação, finalidade, oposição, condição, 

explicação, adição, estabelecidas entre parágrafos, períodos ou orações); Coesão e coerência; 

Relação de sentido entre palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia); Efeitos de sentido 

pretendidos pelo uso de recursos lexicais e gramaticais; Usos metafóricos e metonímicos das 

palavras e expressões; Língua oral e língua escrita; Implicações sócio históricas dos índices 

contextuais e situacionais na construção da imagem de locutor e interlocutor (marcas dialetais, 

níveis de registros, jargão, gíria). Análise Linguística: Gramática normativa, descritiva e 

internalizada; Concepção de erro; Processo de formação de palavras; . (PR-98.1, 99.1 e PR-

100.1) 

 

MATEMÁTICA: Números e suas operações: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, 

irracionais, reais, operações, propriedades, problemas. Números: multiplicidade, divisibilidade, 

fatoração, MDC e MMC, representações, relações de ordem, reta numérica, intervalos. 

Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem, divisão proporcional, juros, regra de três 

simples e composta. Geometria (elementos geométricos, ângulos, figuras geométricas, área e 

perímetro): Geometria plana: conceitos fundamentais, a reta e suas partes, ângulos, polígonos 

regulares e quaisquer, circunferência e círculo, relações métricas, teorema de Pitágoras, 

semelhança, teorema de Tales, relações trigonométricas, leis dos senos e cossenos. Geometria  

espacial: posições relativas de pontos, retas planos no espaço tridimensional, figuras espaciais e 

suas grandezas, princípio de Cavalieri. Geometria analítica: sistema cartesiano, pontos, retas, 

planos, circunferências, equações, intersecções, posições relativas. Grandezas e medidas: 

Comprimento, massa, tempo, área, volume, armazenagem (Kb, Gb, etc.), grandezas compostas 

(kWh, Km/h, etc.). Álgebra e funções: Equações do 1º e 2º grau, inequações e sistemas: 

lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas, resolução de problemas. Funções do 1º e 2º 

grau: representações gráficas e algébricas, domínio, imagem, máximos e mínimos, funções 

lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas. Funções trigonométricas: seno, cosseno e 

tangente. Progressões aritméticas e geométricas, princípio multiplicativo, permutações, arranjos 

e combinações. Matrizes e determinantes: operações com matrizes, matriz quadrada, matriz 

inversa, cálculo de determinantes. Polinômios: operações, raízes, decomposição, teorema 

fundamental da álgebra. Estatística e probabilidade: Médias, tabelas, gráficos, probabilidade. 

Ensino de Matemática: O processo de ensino e aprendizagem em Matemática: concepções, 

situações didáticas, contrato e transposição didática, avaliação e análise de erros, campos 

conceituais, tempo didático. Aspectos didáticos e cognitivos relativos a: número e operações, 

geometria, grandezas e medidas, álgebra e funções; estatística e probabilidade. (PR – 98.2, 99.2 

E 100.2) 

 

HISTÓRIA: História: Disciplina científica e disciplina curricular; Fontes históricas 

multiplicidade. A origem do homem. Sociedades Primitivas: Localização, atividades 
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econômicas, estrutura social, crenças, arte e cotidiano nessas sociedades. Pré-história brasileira. 

As populações indígenas primitivas do Brasil. As populações indígenas primitivas do Norte e de 

Pará: organização econômica e social, cotidiano dessas populações. Sociedades da Antiguidade 

Oriental: Egito Antigo, Mesopotâmia e o povo Hebreu. Localização, estrutura econômica, social 

e estrutura política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades. 

Sociedades da Antiguidade clássica: Grécia e Roma: Localização, estrutura econômica, social e 

política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades. Formação e crise da 

economia escravista. O direito romano. O cristianismo. A Europa Medieval: transição do 

escravismo antigo para o Feudalismo: Feudalismo: economia, sociedade e organização política, 

consolidação. Crise do Feudalismo e a transição para o capitalismo: renascimento urbano e 

comercial e as corporações de ofício. A época moderna: as transformações socioculturais, 

política, econômica e tecnológica. Expansão ultramarina e comercial, mercantilismo. 

Renascimento, Humanismo, Reforma Protestante e Contrarreforma. Formação dos estados 

nacionais, características e os casos clássicos de absolutismo e de despotismo esclarecido. O 

Iluminismo e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial. O sistema colonial: o pacto 

colonial, suas características, políticas e econômicas na América Colonial. O Brasil Colonial: A 

economia açucareira e mineira. A sociedade açucareira e mineira. Administração colonial e o 

escravismo colonial. As contradições do sistema colonial e as conjurações. O processo de 

Independência: A corte portuguesa no Brasil. As tentativas de recolonização e a independência. 

O Império brasileiro: Primeiro Império: construção do Estado brasileiro pós-independência. 

Constituição de 1824. Confederação do Equador. Período Regencial. Segundo Império: 

economia cafeeira. Guerra do Paraguai. Transição do trabalho escravo para o trabalho livre. 

Abolicionismo. Movimento republicano e a Proclamação da República. O Brasil República: 

Primeira República (1889 - 1930): características políticas; situação econômica; crises políticas. 

Da revolução de 1930 ao Estado Novo (1937-1945): características políticas e econômicas. De 

1945 aos tempos atuais: transformações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas. A época 

contemporânea: consolidação e expansão do capitalismo: O imperialismo: características gerais; 

a nova corrida colonial; os conflitos e alianças que antecederam as duas guerras mundiais. A 

crise de 1929 e sua repercussão no Brasil. O mundo pós 1945: a descolonização da Ásia e da 

África, a Guerra Fria e a nova ordem geopolítica mundial. A globalização da economia e a era 

da informação. Ensino de História: Conceitos fundamentais do ensino da História. O processo 

de ensino e aprendizagem em História: concepções, situações didáticas, contrato e transposição 

didática, avaliação formativa, análise de erros, tempo didático. A pedagogia das competências e 

a pedagogia dos projetos: contextualização e interdisciplinaridade no ensino da História. 

Atualidades internacional e nacional. História do PARÁ e do município de Mãe do Rio 

(Origem; História Política; Divisão Política Administrativa; Economia; Desenvolvimento 

Urbano; Educação; Saúde; Ação Social; Cultura e Patrimônio). (PR – 98.3, 99.3 e 100.3) 

GEOGRAFIA: A Geografia: conceituação, divisão e importância. As correntes da Geografia. 

Os métodos de análise empregados na análise geográfica. Principais elementos de um mapa. As 

curvas de nível na análise físico-geográfica. O espaço geográfico e a sua dinâmica ambiental e 

social. Paisagem rural. Os solos e as atividades agrícolas. Os climas e as atividades agrícolas. 

Os principais sistemas agrícolas do mundo. Paisagem urbana. Funções urbanas e redes de 

cidades. Problemas ambientais das grandes cidades. A infraestrutura urbana. A fisionomia da 

superfície terrestre. A geocronologia. A Terra no Espaço. A Litosfera. A Atmosfera e Climas. A 

Hidrosfera. A vida vegetal e animal da Terra. A dinâmica da litosfera e os seus efeitos 

geológicos e geográficos. Orientação e Coordenadas Geográficas. Geografia da População. 

Geografia Urbana. Meio Ambiente e Políticas Ambientais. A gênese a evolução do relevo 

terrestre. A compartimentação do relevo terrestre. Os corpos rochosos e os solos. A dinâmica 
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atmosférica e os tipos climáticos. A dinâmica das superfícies líquidas. A população mundial. A 

distribuição e os movimentos da população na superfície terrestre. A população e as atividades 

econômicas. O ser humano e a utilização dos recursos naturais. A população e o meio ambiente. 

Reconhecimento dos Domínios: O domínio Amazônico, O domínio da Caatinga, O domínio do 

cerrado, O domínio da araucária, O domínio da Pradaria, O domínio dos Mares de Morros, As 

faixas de transições, Os Continentes: Europa, Ásia, África, América – quadro natural, histórico, 

geopolítico, humano, econômico e social, Oceania: quadro natural, histórico, geopolítico, 

humano, econômico e social, As Regiões Polares: quadro natural, humano, e pesquisas 

científicas. Os conflitos étnicos. As ações em defesa do meio ambiente. Os problemas 

ambientais e suas causas. As catástrofes ambientais naturais e de causas antrópicas. As áreas de 

economia subdesenvolvida. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento. A América Latina, a 

África e a Ásia. Nacionalismos, separatismos e os focos de tensão mundial. As áreas de 

economia desenvolvida. Os blocos econômicos e os interesses políticos. Os aspectos 

econômicos e políticos da União Europeia. O crescimento industrial do Japão. A América 

Anglo-Saxônica. A Europa. A Divisão Internacional do Trabalho e da Produção. O Estado 

Nacional e a Globalização. O Capitalismo e a formação do espaço geográfico mundial. Guerra 

Fria e a nova ordem mundial. As mudanças no mundo globalizado: ambiente, tecnologia, 

economia e sociedade; os blocos econômicos e as potências atuais. Geografia do Brasil: quadro 

natural, histórico, geopolítico, humano, econômico e social; a modernização e a inserção do 

Brasil no mundo globalizado. O espaço geográfico brasileiro. Os principais aspectos do quadro 

natural brasileiro. A questão ambiental no Brasil. A ocupação produtiva do espaço brasileiro. O 

crescimento e a dinâmica da população brasileira. A urbanização no Brasil. A agricultura 

brasileira. Os conflitos agrários. Aspectos sociais e econômicos da Reforma Agrária. Os 

desequilíbrios regionais no país. Aspectos geográficos das grandes regiões brasileiras, segundo 

a classificação do IBGE. A Região Norte do Brasil. Os elementos mais expressivos do quadro 

natural da região Norte. Os principais problemas sociais e econômicos da Região. China. 

Atualidades: internacional e nacional. Geografia do PARÁ e do município de Mãe do Rio 

(Origem; História Política; Divisão Política Administrativa; Economia; Desenvolvimento 

Urbano; Educação; Saúde; Ação Social; Cultura e Patrimônio). Ensino de Geografia: O 

processo de ensino e aprendizagem em Geografia: concepções, situações didáticas, contrato e 

transposição didática, avaliação formativa, categorias geográficas, tempo didático; A pedagogia 

das competências e a pedagogia dos projetos: contextualização e interdisciplinaridade no ensino 

da Geografia. A utilização dos documentos cartográficos (mapas, gráficos e tabelas) no ensino 

de Geografia. (PR – 98.4, 99.4 e 100.4) 

CIÊNCIAS: A Terra no Universo. Hipóteses sobre a origem da Terra, localização no Sistema 

Solar. Condições específicas do planeta Terra que permitem a vida. Movimentos de translação e 

rotação, movimentos aparentes dos astros e diferenças nas durações dos dias e das noites 

dependendo do local e da época do ano. Ambiente e vida. Biosfera e relações de 

interdependência, biociclos. Características gerais comparativas entre os grupos animais e 

vegetais e sua adaptação ao meio ambiente; relações entre os seres vivos de um ecossistema: 

predação, cooperação, mutualismo. Fatores abióticos no ecossistema, cadeia alimentar e 

transferência de energia, interferência dos seres humanos nos ciclos vitais dos ecossistemas: 

desmatamento, uso de agrotóxicos, lançamento de resíduos, exploração inadequada do solo. 

Poluição, chuva ácida, efeito estufa e camada de ozônio. Doenças causadas por microrganismos 

e vermes parasitas: ciclo biológico, contágio, sintomas e prevenção. Necessidades vitais de 

animais e vegetais: obtenção de alimentos e respiração. Seres humanos e saúde. Reprodução e 

hereditariedade, clonagem e transgênicos. Temas da sexualidade: métodos contraceptivos, 

gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, funcionamento dos 
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órgãos reprodutores masculino e feminino. Aspectos morfo-fisiológicos básicos da digestão, 

respiração, circulação, excreção, sistema nervoso, sistema endócrino, órgãos dos sentidos, 

sistema ósseo-muscular e sistema imunológico. A saúde do homem e o ambiente, contaminação 

por agentes biológicos, doenças infecto-contagiosas e parasitoses. Sociedade e tecnologias. 

Água no ecossistema: ciclo da água, propriedades físicas da água (pressão, empuxo, densidade e 

tensão superficial e aplicação na construção de barcos e submarinos), água como solvente 

universal e misturas, tratamento da água para consumo humano. Energia no ecossistema, fluxo 

da energia no ambiente: transformação e conservação da energia solar em energia química, 

armazenamento de energia em combustíveis fósseis. (Fotossíntese, carvão, petróleo). Solo no 

ecossistema, composição do solo, agentes de transformação do solo. O átomo: características 

dos átomos. Método científico: substâncias químicas e suas propriedades, reações químicas. 

Eletricidade e magnetismo. Metodologia de Ensino de Ciências.  (PR – 98.5, 99.5 e 100.5) 

ENSINO RELIGIOSO: Diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Fundamental: 

conhecimento religioso; Ensino Religioso nos ciclos. O Ensino Religioso nas leis de ensino a 

partir da concepção religiosa; currículo: pressupostos; objetivos; interdisciplinaridade; 

concepção; correlação da disciplina na área de conhecimento da educação religiosa; 

metodologia e didática; avaliação. Ética. Respeito mútuo. Justiça. Solidariedade. Diálogo. 

Desenvolvimento moral. Caracterização histórica das tradições das grandes religiões 

(hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo) nos seguintes registros: crenças, 

livros sagrados, lugares sagrados e de oração, gestos e ritos, festas religiosas, fundadores, 

organização institucional, valores éticos, símbolos sagrados. Bíblia Sagrada.  (PR-98.6, 99.6 e 

100.6) 

ARTES: História e metodologia do ensino de Arte. A arte e a educação. O ensino da arte no 

currículo: legislação e prática. O conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, 

linguagem e comunicação. Teoria e prática em arte na escola. Elementos básicos das linguagens 

artísticas. Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional e 

internacional. ARTE E EDUCAÇÃO: O papel da arte na educação; o professor como mediador 

entre a arte e o aprendiz; o ensino e a aprendizagem em arte; fundamentação teórico-

metodológica; o fazer artístico, a apreciação estética e o conhecimento histórico da produção 

artística da humanidade, na sala de aula. O currículo de arte no ensino fundamental. Folclore 

piauiense e nacional. A cultura popular e o folclore na escola. Diversidade cultural no ensino de 

artes. Educação Musical. O ensino de música no Ensino Fundamental. A importância do ver, 

fazer e pensar o processo artístico na educação escolar. A especificidade do conhecimento 

artístico e estético; A produção artística da humanidade em diversas épocas, diferentes povos, 

países, culturas; identidade e diversidade cultural; A contextualização conceitual, social, 

política, histórica, filosófica e cultural da produção artístico-estética da humanidade. ARTE – 

LINGUAGEM: O homem - ser simbólico; arte: sistema semiótico de representação; os signos 

não verbais; as linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança; 

construção/produção de significados nas linguagens artísticas; leitura e interpretação 

significativas de mundo; a fruição estética e o acesso aos bens culturais; percepção e análise; 

elementos e recursos das linguagens artísticas; Conceito de Arte. Análise e interpretações da 

linguagem artística. Metodologia do ensino da arte. História da arte: Renascimento, Barroco e 

Impressionismo. O barroco no Brasil. Artes plásticas no Brasil. Cores. Teatro na educação 

fundamental. Expressão corporal. Manifestações artísticas populares do Brasil. Arte: 

Significado da Arte, O Artista e a Obra de Arte na História; Conteúdos, Metodologia e 

Procedimentos Escolares em Arte: O que estudar em Arte, Como estudar arte na Escola, 

Aprendizagem Significativa, O Papel do professor, A cultura na formação dos professores de 

arte, As tendências pedagógicas no ensino das Artes; Avaliação como processo na Arte: 
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Avaliando a criação/produção: teatro, música, dança; Avaliando a percepção/análise: o teatro, a 

música, dança, artes visuais; O Papel Social da Arte: As manifestações artísticas como inclusão 

social, e educação para as relações étnicos- raciais através da dança, do teatro, da música, artes 

visuais. PCN’s. Diretrizes Curriculares para o Ensino de Artes. (PR-98.7, 99.7 e 100.7) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Relações Fundamentais: Educação Física e Educação; Educação Física e 

Motricidade Humana; O processo do desenvolvimento motor. Nutrição e atividade física. 

Educação Física e Movimento Humano; Educação Física e Cultura Corporal; Educação Física e 

Esporte; Educação Física e Saúde; Educação Física e Sociedade; Educação Física e Cidadania. 

Características da Educação Física Curricular e Não-Curricular. Educação Física como fator de 

conhecimento e educação no Ensino Fundamental. Possibilidades de experiências corporais: 

Brincadeira; Jogo; Jogo esportivo; Esporte; Movimentos básicos; Ginástica; Dança. 

Possibilidades de experiências prático-teóricas; cognitivas, sociais e afetivas: a 

lucidez/lazer/recreação; O esforço, sacrifício, castigo; A competição / cooperação / 

sociabilização; A reflexão / análise / compreensão / síntese da realidade físico-corporal. 

Educação Física e PNEE'S. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para à área de Educação 

Física na Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio). O papel pedagógico da Educação 

Física na constituição dos sujeitos, da sociedade e do mundo. Composição Corporal. Avaliação 

Antropométrica. Aquecimento Neuromuscular. Alongamento Muscular. Conhecimento sobre 

Aptidão Física. Influência das Atividades Físicas e Recreativas na Melhoria da Qualidade de 

Vida. Esportes (regras oficiais), jogos, lutas e ginásticas; Jogos educativos (motores, sensoriais 

e de raciocínio). Atividades rítmicas e expressivas. Aspectos históricos da Educação Física. 

Hábitos posturais. Esporte e ética. Socorro de urgência aplicado a educação física. A técnica, a 

tática e a competição. (PR-98.8, 99.8 e 100.8) 

INGLÊS: Concepções sobre o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. Tendências 

Pedagógicas: métodos e abordagens de ensino (Grammar-Translation; The Audio-Lingual 

Method; Community Language Learning; Communicative Approach; Collaborative Learning). 

Interculturalidade e Interdisciplinaridade no ensino de Língua Inglesa. Compreensão e Produção 

de Textos em Língua Inglesa. Fonologia, Ortografia e Morfossintaxe. Artigos; substantivos 

(gênero, número, caso genitivo, composto "countable" e "uncountable"); Pronomes (pessoais 

retos e oblíquos, reflexivos, relativos); Adjetivos e pronomes possessivos, interrogativos, 

indefinidos, demonstrativos; Adjetivos e advérbio (ênfase nas formas comparativas e 

superlativas); preposições; Verbos (tempos, formas e modos: regulares, irregulares, 

"nonfinites", modais; formas: afirmativa, negativa, interrogativa e imperativa; forma causativa 

de "have", "question tags") "Phrasal verbs" (mais usados); Numerais; Discurso direto e indireto; 

grupos nominais; Períodos simples e compostos por coordenação e subordinação (uso de 

marcadores de discurso); Competências para ensinar/aprender. Reflexões e ações do professor 

de Língua Inglesa. Aspectos metodológicos teóricos e práticos ligados à abordagem do ensino-

aprendizagem da língua inglesa.  (PR-98.9, 99.9 e 100.9) 

 

CARGO: PEDAGOGO (PR-104) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (comum a todos os cargos): Quanto à compreensão de textos: 

Reconhecimento da intenção comunicativa dominante no texto, avaliação do texto sob os 

seguintes aspectos: recuperação da intenção comunicativa, articulações coesivas, adequação da 

pontuação, ausência de contradições e adequação à situação comunicativa e ao público-alvo, 

identificação de informações implícitas (pressupostos e subentendidos), reconhecimento das 

variantes linguísticas e avaliação de sua pertinência à situação de comunicação, ao gênero 

textual e ao público-alvo, análise comparativa de textos representativos de diferentes gêneros 
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discursivos. Quanto ao conhecimento linguístico: Classes de palavras: usos e adequação em 

textos, tópicos de morfossintaxe, acentuação das palavras: regras gerais relacionadas à 

tonicidade, regência verbal e nominal; concordância verbal e nominal; elementos constituintes 

do período simples e do período composto ( PR-104). 

 

MATEMÁTICA (comum a todos os cargos): Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, 

racionais e reais: Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, divisão, 

potenciação e radiciação), propriedades das operações, problemas de aplicação, expressões 

numéricas, divisibilidade: múltiplos e divisores, numéricos primos, mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Equações: equações do 1° grau com uma variável, resolução de 

problemas. Sistemas de Equações Lineares Algébricas com duas variáveis: resolução de 

problemas. Razões e Proporções: razão, proporção, propriedade fundamental das proporções, 

grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, 

juros simples, problemas de aplicação. Sistema de Medidas: comprimento, massa, tempo, 

capacidade, área e volume – reconhecimento (PR-104). 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO (comum a todos os cargos): Lei Municipal 107 de 16 de 

novembro de 1984: 1 - Da Investidura, do Exercício e da Vacância dos Cargos Públicos - Livro 

I. 2 - Das Prerrogativas dos Direitos e das Vantagens - Livro II. 3 - Do Regime Disciplinar - 

Livro III ( PR-104). 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

 

A identidade profissional do especialista em educação. A ação do pedagogo e o projeto político -

pedagógico da escola. As concepções de aprendizagem, currículo e avaliação no contexto 

escolar. Princípios e fundamentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Pedagogia da 

inclusão. A importância do especialista em educação nos Conselhos de Classe. O processo 

pedagógico: planejamento, desenvolvimento e avaliação. O especialista em educação e os 

órgãos colegiados. ( PR-104). 
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ANEXO III 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA 

DECISÃO RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE 

VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BORBA 

 

Eu, ............................................................................................, portador do documento de 

identidade nº................., requerimento da inscrição nº......................., que concorro a uma vaga no 

concurso nº 001/2014 e demais alterações para o cargo de 

............................................................................................, apresento recurso junto a comissão do 

concurso contra decisão que ......................................  

A decisão objeto de contestação 

é................................................................................................................................................ (explicitar 

a decisão que está contestando).  

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..............................................................................................................             

Para fundamentar essa contestação, encaminho em anexo os seguintes documentos:  

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

      

Borba/AM,......de......................de 2015. 

 

_______________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

                      

      

 


