PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE/MG
Edital de Abertura de Concurso Público n° 01/2015
O Município de Vazante/MG torna público que estarão abertas inscrições ao Concurso Público de
Provas e Títulos para provimento de cargos vagos de seu Quadro Permanente nos termos do
Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal e das normas estabelecidas neste Edital.
O concurso será realizado pela empresa Magnus Auditores e Consultores Associados, inscrita no
CNPJ 23.852.734/0001-02, situada na Avenida Amazonas, 311, 12º Andar - Centro, CEP: 30.180000 Belo Horizonte/MG.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Os cargos, vagas, vencimentos, valores de inscrição, cargas horárias, escolaridades, e tipos
de provas, são os constantes do Anexo I. As atribuições resumidas dos cargos constam do Anexo
II, os programas das provas objetivas constam do Anexo III e o cronograma no Anexo IV.
2 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, na forma da Lei.
2.2. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA A POSSE
3.1. Estar em dia com as obrigações eleitorais.
3.2. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
3.3. Ter, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos.
3.4. Estar em gozo dos direitos políticos.
3.5. Possuir a habilitação exigida para o cargo pretendido.
3.6. Gozar de boa saúde física e mental.
4 - DAS INSCRIÇÕES
4.1 SEDE DO MUNICÍPIO:
4.1.1. Local: Rua Osório Soares, 600- Independência.
4.1.2. Período: 09/11/2015 a 09/12/2015
4.1.3. Horário: 12:00 às 17:00 horas.
4.1.4 O candidato deverá apresentar no ato da solicitação da inscrição, pessoalmente, ou através
de procuração específica, o original da cédula de identidade e CPF, ou de documento equivalente,
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de valor legal. No caso de inscrição por procuração, esta deverá ser acompanhada também de
cópia autenticada de documento do procurador.
4.2 VIA INTERNET:
4.2.1. Será admitida a inscrição via INTERNET, no endereço www.magnusconcursos.com.br,
solicitada até às 23:59 horas do dia 09/12/2015 (horário oficial de Brasília/DF), desde que
efetuado seu pagamento até 10/12/2015.
4.2.2. A inscrição efetuada via Internet somente será validada após confirmação do recolhimento
do valor da inscrição, através de procedimento a ser informado no ato da inscrição, não sendo
aceito depósito em caixa rápido.
4.2.3. São de responsabilidade única do candidato os dados cadastrais informados na solicitação
de inscrição, inclusive quanto à declaração de deficiência.
4.2.4. O valor da inscrição, uma vez pago, não será devolvido, sob hipótese alguma, salvo no caso
de não realização do Concurso, ou do cancelamento do certame, situação em que o candidato
poderá requerer a restituição junto à Administração Municipal, após confirmação definitiva da sua
não realização, corrigido monetariamente, a partir da data do pagamento da inscrição, em prazos
e datas a serem divulgados à época.
4.3. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem no presente
Concurso Público, nas condições do item 9.10 deste Edital, desde que as deficiências sejam
compatíveis com as atribuições do cargo, conforme declarado no ato da inscrição juntamente com
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável
causa da deficiência e entregue Prefeitura Municipal durante o período das inscrições, pelo
candidato ou pelo seu procurador, em envelope contendo, externamente, em sua face frontal, os
seguintes dados: CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE/MG - Edital nº
01/2015, O NOME DO CANDIDATO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E O CARGO PLEITEADO ou
enviado via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR), com data de postagem dentro do
período das inscrições para a Prefeitura Municipal, situado a Rua Osório Soares, 600 –
Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG - A declaração falsa ou inexata, que não seja
passível de correção por parte do candidato dos dados constantes na ficha de inscrição, bem
como a apresentação de documentos ou informações falsas, determinará o cancelamento da
inscrição e anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo da adoção
das medidas judiciais cabíveis.
4.3.1. Caso necessite de condição especial para fazer as provas, o candidato deverá declarar ser
portador de deficiência, especificando-a no ato da inscrição, juntamente com laudo médico
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da
deficiência.
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4.4. A declaração falsa ou inexata, que não seja passível de correção por parte do candidato dos
dados constantes na ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos ou informações
falsas, determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos decorrentes, em
qualquer época, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais cabíveis, assegurado o direito de
recurso contra as decisões que cancelarem as inscrições e que anularem os atos delas
decorrentes, junto à Comissão do Concurso Público, que será decidido em 48(quarenta e oito)
horas, em conformidade com o princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88).
Caso haja inexatidão nas informações contidas na ficha de inscrição, o candidato deverá corrigir
dentro do prazo previsto no item 4.1
4.5. A Magnus Auditores e Consultores Associados não se responsabiliza por inscrições não
recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, na hipótese de as falhas não serem
de sua responsabilidade.
4.6. O Edital estará disponível no endereço eletrônico www.magnusconcursos.com.br
Prefeitura Municipal à disposição dos interessados.

e na

4.7. Outras informações:
a) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional;
b) Não serão recebidas inscrições por via postal, fax, condicional e/ou extemporânea;
c) O candidato poderá se inscrever em apenas um cargo.
4.8. O candidato abrangido pelo Decreto nº 6.593 de 02/10/08 que regulamenta o art. 11 da Lei nº
8.112 de 11/12/90, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos
públicos poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente nos dias
09 e 10/11/2015, na Prefeitura Municipal de Vazante – Rua Osório Soares, 600 – Independência
- CEP: 38780-000 - Vazante-MG, onde receberá o Formulário de Pedido de Isenção da Taxa de
Inscrição.
4.8.1. Terá direito a isenção do pagamento da inscrição o candidato que por razões financeiras,
não podem arcar com o custo da inscrição e que comprove por qualquer meio admitido em lei, sua
hipossuficiência financeira.
4.8.2. Terá direito à isenção do pagamento da inscrição o candidato que comprovar ser membro
de família de baixa renda por meio de inscrição em algum programa de ajuda social do
Governo Federal, nos termos das legislações vigentes ou apresentar cópia acompanhada de
original da Carteira de Trabalho e Previdência Social, de forma a provar sua situação de
hipossuficiência econômica e financeira.
4.8.3. No ato da solicitação da isenção o candidato deverá apresentar o formulário de pedido de
isenção devidamente preenchido e assinado, declarando que sua renda familiar o impossibilita de
arcar com as despesas da inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento e de seus familiares.
Apresentar original e fotocópia da cédula de identidade e CPF ou de documento equivalente, de
valor legal. No caso de inscrição por procuração, esta deverá ser acompanhada também de cópia
autenticada de documento do procurador no ato da solicitação de isenção.
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4.8.4.. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em Lei, aplicando-se, ainda,
o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/1979, e observado o
artigo 299 do Código Penal Brasileiro (falsidade ideológica).
4.8.5. A Comissão de Concurso Público consultará ao órgão gestor para confirmar a veracidade
das informações prestadas, e farão publicar no site www.magnusconcursos.com.br a relação dos
pedidos deferidos no dia 24/11/2015, assegurado o direito de recurso junto à Comissão do
Concurso Público, no prazo de três dias úteis a partir do primeiro dia subseqüente à divulgação da
relação de deferimentos, podendo ser via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data
de postagem dentro do prazo recursal.
4.8.6. Serão considerados indeferidos os pedidos de isenção daqueles candidatos cujo nome não
constar na relação acima referida.
4.8.7. O candidato cuja isenção do pagamento da taxa de inscrição for deferida estará
automaticamente inscrito neste concurso.
4.8.8. O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido
poderá efetuar sua inscrição conforme o disposto no item 4.1, e seus subitens.
4.9. A candidata lactante poderá amamentar durante a realização das provas, desde que leve um
acompanhante, que ficará em local determinado pela Coordenação do Concurso Público e será
responsável pela guarda da criança. Durante o período de amamentação, a candidata lactante
será acompanhada por fiscal, que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e
condições estabelecidos.
4.9.1. A amamentação poderá ser a cada intervalo de duas horas, por até 30 minutos e o tempo
despendido pela amamentação será compensado durante a realização da prova em igual período,
caso seja necessário.
5 - DAS PROVAS
O Concurso Público constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha, Práticas e de Títulos.
5.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, serão
aplicadas para todos os cargos e terão duração máxima de 03 (três) horas.
5.1.1. A cada prova será atribuído um valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
5.1.2. O conjunto das Provas Objetivas de Múltipla Escolha será composto de 40 (quarenta)
questões, com 04 (quatro) opções de respostas cada, valorizado de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
5.1.3. Será aprovado o candidato que totalizar o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do total de
pontos do conjunto das Provas Objetivas de Múltipla Escolha.
5.1.4. O programa de provas para as questões de múltipla escolha é o constante do Anexo II deste
Edital.
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5.2. As Provas Práticas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas para todos os
candidatos aos cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINA e constarão de:
5.2.1. Para o cargo de MOTORISTA, exame de direção em veículo compatível com a categoria da
“CNH D” exigida, avaliado por examinador habilitado, resultando em Laudo de Avaliação Técnica,
avaliando, desta forma, a capacidade prática do candidato no exercício e desempenho das tarefas
do cargo conforme critérios preestabelecidos, separados por tipo de falta, a seguir:
I - FALTA GRAVE - MENOS 15 PONTOS POR FALTA:
- Deixar de observar e respeitar as placas de sinalização;
- Arrancar o veículo com a porta aberta;
- Uso incorreto do cinto de segurança;
- Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova.
II - FALTA MÉDIA - MENOS 7,5 PONTOS POR FALTA:
- Apoio do pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
- Controle incorreto de embreagem;
- Arrancar o veículo sem soltar o freio de mão;
- Avanço sobre o balizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga e/ou na
marcha-a-ré rente ao meio-fio.
III - FALTA LEVE - MENOS 2,5 PONTOS POR FALTA:
- Movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;
- Manuseio irregular do cambio;
- Regulagem incorreta dos retrovisores;
- Uso incorreto dos instrumentos do painel.
5.2.2. Os candidatos deverão apresentar sua habilitação original ao examinador no ato da prova.
5.2.3. Para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINA, exame compatível com as categorias da “CNH
C, D ou E” exigida, e constará de execução de manobra com equipamento, a ser definido no ato
da prova, disponibilizado num canteiro de obras, ou em outro local a ser indicado pela Comissão
de Concurso.
5.2.3.1. A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e será aprovado o
candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos pontos, conforme critérios
estabelecidos a seguir: Execução correta da tarefa: no tempo determinado, ou seja, 10 min. (70
pontos); em até 2 min. após o tempo determinado (60 pontos); acima de 2 min. e abaixo de 4 min.
após o tempo determinado (50 pontos); acima de 4 min. e abaixo de 6 min. após o tempo
determinado (40 pontos); acima de 6 min. e abaixo de 8 min. após o tempo determinado (30
pontos); acima de 8 min. após o tempo determinado (10 pontos); não executar a tarefa ou
executar a tarefa incorretamente (0 ponto). Postura pessoal na realização da tarefa: Ótimo (30
pontos); Bom (20 pontos); Regular (10 pontos); Péssimo (0 ponto).
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5.2.3.2. A Prova Prática será avaliada por examinador habilitado, consumando em Laudo de
Avaliação Técnica, avaliando desta forma a capacidade prática do candidato no exercício e
desempenho das tarefas do cargo.
5.2.3.3. O candidato deverá apresentar sua habilitação original ao examinador no ato da prova.
5.2.3.4. Somente serão corrigidas as Provas Práticas dos candidatos que atribuírem aprovação
nas Provas Objetivas de Múltipla Escolha.
5.3 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, somente para os aprovados nas provas
objetivas, será valorizada de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo que pontuação superior a 10
(dez) pontos será desconsiderada.
5.3.1. Os títulos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada do diploma ou certificado,
expedido por instituição de ensino ou aperfeiçoamento de Recursos Humanos reconhecida
oficialmente e entregues nos dias 25,26, e 27/01/2016 pelo candidato ou pelo seu procurador, em
envelope contendo externamente em sua face frontal, os seguintes dados: CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE - Edital nº 01/2015, O NOME DO CANDIDATO,
NÚMERO DE INSCRIÇÃO E O CARGO PLEITEADO. O candidato,deverá enviar por meio de
SEDEX com aviso de recebimento, com data de postagem até o dia 27/01/2016, para a Prefeitura
Municipal de Vazante - Concurso Público 01/2015, Praça 16 de Setembro, n°24, Bairro: Centro,
CEP: 37440-000 - Vazante-MG.
5.3.2. Os títulos considerados neste concurso, suas pontuações, o limite máximo por categoria e a
forma de comprovação, são:

CARGO

TÍTULOS

PONTOS

Participação em cursos
Para o cargo de
na área, com duração
Professor e Educador
mínima
de
40
Infantil.
(quarenta) horas
Para todos os cargos
de
nível
superior.
Pós-graduação
na
(Cargos que constam
área com carga horária
no
anexo
I
a
mínima de 360 horas
escolaridade
Ensino
Superior)

MÁXIMO
DE
PONTOS

COMPROVAÇÃO

01
(um)
Diploma
10 (dez)
ponto por
Certificado
pontos
curso
participação.

ou
de

Certificado expedido
por
instituição
05 (cinco)
10 (dez) reconhecida
pelo
pontos por
pontos
MEC e de acordo
curso
com a Legislação
Federal.

5.3.3. Não serão aceitas pós-graduações fora da área pretendida. Não serão aceitas
DECLARAÇÕES de Pós- Graduações.
5.3.4. A avaliação dos títulos apresentados será feita pela Comissão Municipal de Concurso
Público.
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6 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
6.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Práticas serão realizadas no Município de Vazante,
no dia 10/01/2016.
6.1.2 Estarão afixadas na sede da Prefeitura Municipal de Vazante e disponível no site:
www.magnusconcursos.com.br a partir do dia 07/01/2016, planilhas contendo locais e horários de
realização das provas objetivas e práticas.
6.2. O ingresso na sala ou locais de provas só será permitido dentro do horário estabelecido ao
candidato que apresentar comprovante definitivo de inscrição, documento de Identidade,
apresentado no ato da inscrição. Como o documento não ficará retido, será exigida a
apresentação do original, não sendo aceito cópias, ainda que autenticadas.
6.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas objetivas
com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta
esferográfica de tinta azul ou preta.
6.4. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário
fixado para o seu início.
6.5. No horário fixado para o início das provas, conforme estabelecido neste edital, os portões da
unidade serão fechados pelo Coordenador do local, em estrita observância do horário oficial de
Brasília/DF, não sendo admitidos quaisquer candidatos retardatários.
6.6. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma.
6.7. 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; 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 com foto).
6.8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais
sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
6.9. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do
documento. Candidato que esteja portando documento com prazo de validade expirado, caso
existente, poderá realizar a prova, sendo, contudo, submetido a identificação especial.
6.10. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a
ausência ou retardamento do candidato em sua exclusão do Concurso Público, seja qual for o
motivo alegado.
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6.11. Em nenhuma hipótese haverá aplicação de provas fora dos locais e horários
preestabelecidos.
6.12. Não será permitido ao candidato portar máquina calculadora, computador portátil, relógio
digital do tipo Data Bank, aparelhos celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos ou
capazes de transmitir dados.
6.12.1. O candidato que ingressar no local de prova com os equipamentos citados no item 6.12
deverá deixá-los desligados.
6.12.2. Será de inteira responsabilidade do candidato eventual extravio ou dano, sendo que nem o
município, nem a empresa organizadora do concurso responsabilizar-se-ão por qualquer prejuízo
sofrido pelo candidato.
6.13. O candidato portador de deficiência que necessitar de provas em condições especiais,
deverá informar no ato da inscrição, através de requerimento, juntamente com parecer emitido por
especialista da área de sua deficiência.
6.14. Ao iniciar a prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo tempo mínimo de 30 (trinta)
minutos.
6.15. O candidato deverá transcrever suas respostas, para o cartão de respostas, com caneta
esferográfica azul ou preta.
6.16. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura, ainda que legível.
6.17. Não será substituído o cartão de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura
no mesmo implicará em sua anulação.
6.18. Será excluído do concurso o candidato que:
a) Se apresentar após o horário estabelecido;
b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
c) Não apresentar o Comprovante de Inscrição e/ou documento de identidade;
d) Durante a realização das provas for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou
com pessoas estranhas, oralmente, por escrito, ou através de equipamentos eletrônicos, ou ainda
que venha a tumultuar a sua realização;
e) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde
que na companhia do fiscal de prova.
f) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de provas, auxiliares
e autoridades presentes.
6.19. Não haverá revisão genérica de provas.
6.20. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal somente o cartão de respostas.
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7 - DO CONCURSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE
7.1. Será eliminado o candidato que não alcançar o mínimo exigido de 50% (cinqüenta por cento)
do total de pontos das provas Objetivas de Múltipla Escolha e Práticas.
7.2. A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas
Objetivas de Múltipla Escolha, Prática e de Títulos e será divulgada em duas listas, uma contendo
a classificação geral de todos candidatos aprovados e a outra somente a classificação dos
candidatos portadores de deficiência.
7.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada preferência,
para efeito de classificação, sucessivamente, ao candidato que:
a) Se idoso, amparado pela Lei nº 10.741/03 - Estatuto do Idoso, ao de idade mais avançada.
b) Quando não idoso, obtiver maior número de pontos na Prova de Língua Portuguesa;
c) Quando não idoso, obtiver maior número de pontos na Prova Específica;
d) Quando não idoso, obtiver maior número de pontos na Prova Prática;
e) O de maior idade.
8 - DOS RECURSOS
8.1. Caberá recurso, contra indeferimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição,
cancelamento de inscrições, exclusão de candidatos, questões e resultados ou de qualquer
decisão que venha a interferir no campo dos direitos subjetivos dos candidatos, em única e última
instância, à Comissão de Concurso Público, no prazo de três dias úteis a partir do primeiro dia útil
subseqüente à divulgação, podendo ser via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com
data de postagem dentro do prazo recursal.
8.1.1. Contra questão das provas Objetivas de Múltipla Escolha, nos três dias úteis após o dia da
divulgação do gabarito oficial, desde que devidamente fundamentado, divulgação esta que
ocorrerá no 1º dia útil após a realização das provas, podendo ser via CORREIOS com Aviso de
Recebimento (AR) com data de postagem dentro do prazo recursal.
8.1.2. Os recursos deverão ser digitados e conter a fundamentação referente ao erro da
questão e bibliografia. Não serão aceitos recursos escritos a mão e sem fundamentação
lógica e detalhada, demonstrando o erro da questão.
8.1.3. Caberá recurso contra resultados, em única e última instância, à Comissão de Concurso
Público, no prazo de três dias úteis a partir do primeiro dia útil subseqüente à divulgação, podendo
ser via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do prazo
recursal.
8.2. Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos próprios ou
não fundamentados, os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato ou
ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos preestabelecidos.
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8.3. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Vazante, no horário de
expediente e encaminhados à Comissão Municipal de Concurso Público, ou via CORREIOS com
Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do prazo recursal.
8.4. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões,
porventura anuladas, seja em virtude de recurso administrativo, seja por decisão judicial, serão
atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou entrado em juízo.
9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O candidato aprovado e nomeado será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais.
9.2. O prazo de validade do presente concurso é de 02 (dois) anos, contados da data da
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos, a critério da
Administração Pública Direta do Município de Vazante.
9.3. A Comissão Municipal de Concurso Público terá a responsabilidade de acompanhar a
realização do concurso, receber os recursos, encaminhando-os a Magnus Auditores e Consultores
Associados que, fará estudo e fornecerá parecer.
9.4. Ao entrar em exercício, o servidor ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual sua
eficiência e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo.
9.5. O candidato aprovado dentro do limite de vagas previstas, durante o prazo de validade do
certame, tem direito a nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado. Ressalvada a
apresentação, pela Administração Pública, dos motivos determinantes que a impeçam de fazê-lo,
o que deverá ser amplamente divulgado no Diário Oficial e nos meios indicados no edital para
publicação dos atos do certame, para fins de controle pelos candidatos prejudicados, e pelos
Órgãos Públicos responsáveis pela fiscalização dos atos de admissão.
9.6. O candidato aprovado neste Concurso Público poderá desistir do respectivo certame seletivo,
definitiva ou temporariamente. A desistência será feita mediante requerimento endereçado ao
Prefeito Municipal. O candidato nomeado pode desistir do concurso público até o dia útil anterior à
data da posse. No caso de desistência temporária, o candidato renunciará a sua classificação e
passará a posicionar-se em último lugar na listagem oficial dos aprovados no certame seletivo,
aguardando nova convocação, que pode ou não vir a efetivar-se no período de vigência deste
certame seletivo.
9.7. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação
tácita das condições do concurso público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
9.8. A Prefeitura Municipal de Vazante e a Magnus Auditores e Consultores Associados não se
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este
concurso.
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9.9. O candidato deverá manter junto ao Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal, durante o prazo
de validade do concurso, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações.
9.10. Em cumprimento ao disposto no Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações ser-lhes-á
reservado o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas existentes e máximo de 20%
(vinte por cento), que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, sendo
que 20% (vinte por cento) será aplicável nos casos em que se faça necessário o arredondamento
para afastar a incidência de número fracionário e alcançar o primeiro número inteiro subseqüente,
respeitando-se, quanto às demais nomeações, o percentual de reserva de 5% (cinco por cento),
conforme estabelecido no Anexo I deste Edital.
9.10.1. A 1ª (primeira) nomeação de candidato classificado portador de necessidades especiais
deverá ocorrer quando da nomeação da 1º (primeira) vaga do cargo contemplado neste Edital com
a referida reserva. As demais nomeações ocorrerão na 21ª (vigésima primeira) vaga, 41ª
(quadragésima primeira) vaga, 61ª (sexagésima primeira) vaga e assim por diante, até terminarem
as vagas reservadas, durante o prazo de validade deste Concurso Público. Para tanto, será
convocado o candidato melhor classificado no cargo.
9.10.2. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão
preenchidas pelos demais concursados, com a estrita observância da ordem de classificação.
9.10.3. Os portadores de deficiência, quando de sua posse, serão submetidos a exame médico a
fim de comprovar a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência que
não o incapacite para o exercício do cargo, assegurado o direito de recurso junto à Prefeitura
Municipal, no prazo de três dias úteis a partir do primeiro dia útil subsequente à divulgação do
resultado do exame.
9.10.4. É considerado portador de deficiência aquele que se enquadrar nas condições
especificadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99.
9.10.5. Caso surjam novas vagas no decorrer do prazo de validade do concurso público, 5% (cinco
por cento) delas serão igualmente, reservadas para candidatos portadores de deficiência.
9.11. O candidato aprovado, quando nomeado, deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes
documentos, para efeito de posse no cargo:
a) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;
b) Fotocópia autenticada do CPF;
c) Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade;
d) Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP (se tiver);
e)Laudo médico favorável, fornecido pelo Serviço de Medicina Municipal;
f) 02 (duas) fotografias 3x4;
g) Fotocópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de certidão de quitação eleitoral;
h) Fotocópia autenticada do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
i) Fotocópia autenticada do comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo, bem
como registro no órgão competente, quando cabível;
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j) O candidato, no ato da posse, para fins de verificação da existência ou não de algum óbice,
deverá declarar se foi ou não investido ou nomeado anteriormente para cargo ou função pública,
devendo, em caso positivo, apresentar Certidão Funcional emitida pelo Órgão Público ao qual
estava vinculado.
9.12. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Municipal de Concurso
Público, ouvida a Magnus Auditores e Consultores Associados, empresa responsável pela
execução do Concurso.
9.13. Caberá ao Senhor Prefeito Municipal a homologação do resultado final.
9.14. A guarda das provas e recursos relativos concurso público será feita pela Prefeitura
Municipal de Vazante, durante 06 (seis) anos conforme a Resolução nº 14, de 24/10/2001, do
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), sem prejuízo do cumprimento de prazos diferenciados
para a guarda da documentação remanescente para fins de fiscalização dos atos de admissão
pelo TCEMG.
9.15. Toda informação referente à realização do concurso será fornecida pela Prefeitura Municipal
de Vazante, através da Comissão Municipal de Concurso Público e afixadas no quadro de
publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Vazante, no Diário Oficial, bem como no
endereço eletrônico: www.magnusconcursos.com.br

Vazante/MG, 28 de Agosto de 2015.

JOSE BENEDITO DOS REIS CALCADO
Prefeito Municipal
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ANEXO I

Provas
CARGOS

AUX.OPERADOR DE
MÁQUINA

AUX. SERVIÇOS GERAIS

MECÂNICO

OFICIAL DE SERVIÇOS

OPERÁRIO

VIGIA/ RONDANTE

VALOR
CARGA
Nº DE
Nº DE VENCIMENTO
INSCRIÇÃO
HORÁRIA
VAGAS VAGAS
(R$)
(R$)
SEMANAL
TOTAL
D. F.
INSCRIÇÃO

02

20

01

03

15

04

--

01

--

--

1

--

814,82

788,00

1.047,66

898,02

788,00

788,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Escolaridade e
Pré-Requisitos

Pontos

Tipos

Nº de
Questões

Por
Questão

Por
Prova

40 HS

Ensino
Fundamental
Incompleto (4º
Série)

- Português
- Matemática
- C. Gerais

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

40 HS

Ensino
Fundamental
Incompleto (4º
Série)

- Português
- Matemática
- C. Gerais

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

40 HS

Ensino
Fundamental
Incompleto (4º
Série)

- Português
- Matemática
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

40 HS

Ensino
Fundamental
Incompleto (4º
Série)

- Português
- Matemática
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

40 HS

Ensino
Fundamental
Incompleto (4º
Série)

- Português
- Matemática
- C. Gerais

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

40 HS

Ensino
Fundamental
Incompleto (4º
Série)

- Português
- Matemática
- C. Gerais

20
10
10

2,0
2,0
4,0

40
20
40
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OPERADOR DE MÁQUINAS

MOTORISTA

AUXILAR OPERACIONAL

04

10

05

--

1

1

1.235,37

855,25

788,00

35,00

30,00

30,00

40 HS

Ensino
Fundamental
- Português
Incompleto (4º
- Matemática
Série) E Habilitação - C. Específicos
C, D ou E

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

40 HS

Ensino
Fundamental
- Português
Incompleto (4º
- Matemática
Série) E Habilitação - C. Específicos
D Ou E

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

40 HS

Ensino
Fundamental
Incompleto (4º
Série)

- Português
- Matemática
- C. Gerais

Ensino
- Português
Fundamental com
- Matemática
Formação
- C. Específicos
Especifica

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

05

1

788,00

30,00

40 HS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

15

1

788,00

30,00

40 HS

Ensino Médio

- Português
- Matemática
- Informática

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

FISCAL MUNICIPAL

01

--

1.047,66

30,00

40 HS

Ensino Médio

- Português
- Matemática
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

SECRETÁRIO ESCOLAR

02

---

788,00

30,00

40 HS

Ensino Médio

- Português
- Matemática
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

T.N.M EDUCADOR INFANTIL

30

02

832,59

30,00

40 HS

Ensino Médio Magistério

- Português
- Matemática
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

T.N.M EDUCADOR SOCIAL

01

--

814,82

30,00

40 HS

Ensino Médio

- Português
- Matemática
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40
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- Português
Ensino Médio –
- Matemática
Registro no Orgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

Ensino Médio

- Português
- Matemática
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

Ensino Médio

- Português
- Matemática
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

30 HS

Nível Superior em - Português
Sistemas de
- Matemática
Informação
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

30,00

24 HS

- Português
Nível Superior e
- Legislação Educação
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

950,35

30,00

20 HS

- Português
Nível Superior e
- Matemática
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

--

1.919,52

50,00

30 HS

- Português
Nível Superior e
- Matemática
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

01

--

1.321,95

35,00

30 HS

- Português
Nível Superior e
- Matemática
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

T.N.S BIOMÉDICO

01

--

1.919,52

50,00

30 HS

- Português
Nível Superior e
- Matemática
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

T.N.S EDUCADOR FÍSICO

08

1

923,35

30,00

24 HS

- Português
Nível Superior e
- Matemática
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

T.N.M ENFERMAGEM

02

--

832,25

30,00

40 HS

T.N.M MONITOR PRÁT.
DESPORTIVA

08

1

826,97

30,00

40 HS

T.N.M SEG. DO TRABALHO

01

--

1.520,41

40,00

40 HS

T.N.S COORDENADOR DE TI

01

--

3.000,00

70,00

SUPERVISOR PEDAGÓGICO

01

---

923,26

T.N.S ASSISTENTE. SOCIAL

02

--

T.N.S FARMAC/ BIOQUÍMICO

01

T.N.S BIÓLOGO
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T.N.S ENFERMEIRO

05

1

1.919,52

50,00

40 HS

- Português
Nível Superior e
- SUS/Saúde Pública
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

T.N.S FISIOTERAPEUTA

03

--

1.919,52

50,00

30 HS

- Português
Nível Superior e
- SUS/Saúde Pública
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

T.N.S FONOAUDIOLÓGO

01

--

1.919,52

50,00

30 HS

- Português
Nível Superior e
- SUS/Saúde Pública
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

--

2.280,00

60,00

20 HS

- Português
Nível Superior e
- SUS/Saúde Pública
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

T.N.S MÉDICO

02

T.N.S MÉDICO- ESTRATÉGIA
SAÚDE

05

1

6.000,00

180,00

40 HS

- Português
Nível Superior e
- SUS/Saúde Pública
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

T.N.S NUTRICIONISTA

01

--

1.919,52

50,00

30 HS

- Português
Nível Superior e
- SUS/Saúde Pública
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

T.N.S PROFESSOR

12

-

923,35

30,00

24 HS

- Português
Nível Superior e
- Legislação Educação
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

T.N.S PSICÓLOGO

01

-

1.919,52

50,00

30 HS

- Português
Nível Superior e
- SUS/Saúde Pública
Registro no Órgão
- C. Específicos

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

20 HS

Nível Superior com
Residência e/ou
- Português
Especialização na
- SUS/Saúde Pública
Área e Registro no
- C. Específicos
Respectivo
Conselho.

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

T.N.S MÉDICO UROLOGISTA

01

-

5.000,00

150,00
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T.N.S MÉDICO ORTOPEDIA/
TRAUMA

T.N.S MÉDICO GINECO/
OBSTETRA

T.N.S MÉDICO GERIATRA

T.N.S MÉDICO
ANESTESIOLOGISTA

T.N.S MÉDICO
OTORRINOLARINGO

01

01

01

01

01

-

-

-

--

---

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

20 HS

Nível Superior com
Residência e/ou
- Português
Especialização na
- SUS/Saúde Pública
Área e Registro no
- C. Específicos
Respectivo
Conselho.

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

20 HS

Nível Superior com
Residência e/ou
- Português
Especialização na
- SUS/Saúde Pública
Área e Registro no
- C. Específicos
Respectivo
Conselho.

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

20 HS

Nível Superior com
Residência e/ou
- Português
Especialização na
- SUS/Saúde Pública
Área e Registro no
- C. Específicos
Respectivo
Conselho.

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

20 HS

Nível Superior com
Residência e/ou
- Português
Especialização na
- SUS/Saúde Pública
Área e Registro no
- C. Específicos
Respectivo
Conselho.

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

20 HS

Nível Superior com
Residência e/ou
- Português
Especialização na
- SUS/Saúde Pública
Área e Registro no
- C. Específicos
Respectivo
Conselho.

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40
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T.N.S MÉDICO PEDIATRA/
PUERIC.

T.N.S MÉDICO
CARDIOLOGISTA

01

01

--

--

5.000,00

5.000,00

150,00

150,00

20 HS

Nível Superior com
Residência e/ou
- Português
Especialização na
- SUS/Saúde Pública
Área e Registro no
- C. Específicos
Respectivo
Conselho.

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40

20 HS

Nível Superior com
Residência e/ou
- Português
Especialização na
- SUS/Saúde Pública
Área e Registro no
- C. Específicos
Respectivo
Conselho.

15
15
10

2,0
2,0
4,0

30
30
40
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ANEXO II
CARGOS

AUX. SERVIÇOS
GERAIS

AUXILIAR DE
OPERADOR DE
MÁQUINA

AUXILAR
OPERACIONAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM

FISCAL MUNICIPAL

ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS DOS CARGOS
Executar serviços de limpeza em área urbana ou área privada, conforme
determinado, fazendo a retirada de sujeiras, lixo e entulhos, removendo-os para
locais previamente estabelecidos; executar serviços na manutenção e conservação de
logradouros públicos; executar serviços de copa e cozinha; auxiliar nos serviços
burocráticos de pequena complexidade como fazer cópias (xérox) e serviços de
duplicação (mimeógrafos); realizar serviços de recebimento e distribuição de
correspondências, e arquivo; preparar e servir alimentação gratuita aos alunos das
escolas municipais, responsabilizando ainda pela limpeza e organização da cantina
escolar; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; zelar
pela economicidade dos materiais e mão de obra aplicada ao serviço executado, e
pela racionalidade dos serviços; executar outras tarefas correlatas, quando
determinadas pelos seus superiores.
Executar serviços de limpeza manual no local em que os serviços serão executados; auxiliar o profissional Operador de Máquinas em suas tarefas;
-executar os serviços de manutenção e conservação das máquinas e equipamentos; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; -zelar pela
economicidade dos materiais e mão de obra aplicada ao serviço executado, e pela
racionalidade dos serviços; executar outras tarefas correlatas, quando determinadas pelos
seus superiores.
Auxiliar na operacionalização dos serviços profissionais na área da saúde, observado os
limites legais impostos pela legislação pertinente; cuidar da limpeza e conservação
de instrumentos utilizados pelos profissionais de saúde; elaborar relatórios de
serviços executados na área por ele auxiliado; observar e cumprir as normas de
higiene e segurança do trabalho; zelar pela economicidade dos materiais e mão de
obra aplicada ao serviço executado, e pela racionalidade dos serviços; executar outras
tarefas correlatas, quando determinadas pelos seus superiores.
Executar serviços burocráticos de média complexidade; auxiliar profissionais na
execução de serviços de organização, cadastro, arquivos e outras atividades de
controle administrativo, contábil, orçamentário e financeiro; executar tarefas
administrativas diversas, levantando e analisando dados, pareceres, andamento de
processos administrativos e serviços de datilografia e digitação; prestar atendimento
ao público em geral; controlar entrada e saída de bens adquiridos pelo município;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela
economicidade dos materiais e mão de obra aplicada ao serviço executado, e pela
racionalidade dos serviços; executar outras tarefas correlatas, quando determinadas
pelos seus
superiores.
Atribuições pertinentes ao Profissional Técnico em Enfermagem, dispostas na Lei
Federal nº. 7.498, de 25/06/1986 e Decreto nº. 94.906/87 e Código de Ética da
profissão. Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;
zelar pela economicidade dos materiais e mão de obra aplicada ao serviço executado, e
pela racionalidade dos serviços; executar outras tarefas correlatas, quando determinadas
pelos seus superiores..
Fiscalizar o pagamento dos impostos e taxas municipais; manter atualizado o
cadastro imobiliário (IPTU); preparar relatórios sobre a posição da arrecadação;
fiscalizar a execução de obras no município, verificando a sua regularidade e tomando
medidas legais cabíveis; fiscalizar estabelecimentos comerciais em geral, quanto aos
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MECÂNICO

MOTORISTA

OFICIAL DE
SERVIÇOS

OPERADOR DE
MÁQUINAS

OPERÁRIO

aspectos legais, higiene e segurança; fiscalizar, notificar e coibir atividades
comerciais irregulares no município; fiscalizar e fazer cumprir a legislação
municipal relativa à codificação, parcelamento, uso e ocupação do solo, além das
demais disposições da legislação urbanística, assim como aquelas relativas à saúde,
higiene e segurança da população; fiscalizar a arrecadação de tributos e taxas
municipais; aplicar multas e impedir o funcionamento de atividades irregulares perante
a legislação; patrocinar a orientação tributária; trabalhar em conjunto com as
fiscalizações estaduais e federais quando assim for determinado; observar e cumprir as
normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela economicidade dos materiais e
mão de obra aplicada ao serviço executado, e pela racionalidade dos serviços;
executar outras tarefas correlatas, quando determinadas pelos seus superiores.
executar serviços de mecânica em geral em veículos de passeio, de
carga,
máquinas e equipamentos em geral; -desmontar, montar e regular componentes
como motor, transmissão, direção, freio e suspensão, substituindo peças desgastadas ou
danificadas, tais como: eixo de manivelas, pinos, anéis de segmento, válvulas,
engrenagens, rolamentos, buchas, carburadores e outras peças; -observar e cumprir as
normas de higiene e segurança do trabalho- -zelar pela economicidade dos materiais e
mão de obra aplicada ao serviço executado, e pela racionalidade dos serviços; -executar
outras tarefas correlatas, quando determinadas pelos seus superiores.
Dirigir veículos em geral, transportando passageiros ou material em geral;
executar pequenos reparos como troca de pneus, óleo, lubrificação, limpeza e
higiene do veículo; dirigir veículos especiais como ambulância transportando
pessoas doentes; aplicar os primeiros socorros, quando necessários; observar e cumprir
as normas de higiene e segurança do trabalho; observar e cumprir as normas
estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito e os atos regulamentadores
expedidos pelos órgãos de trânsito; executar outras tarefas correlatas, quando
determinadas pelos seus superiores.
Execução
de
serviços
pertinentes
aos profissionais leigos
de
PEDREIRO, ELETRICISTA, CARPINTEIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO,
SOLDADOR,
PINTOR,
BORRACHEIRO
P/PNEUMÁTICOS,
FRENTISTA. -executar serviços específicos pertinentes às profissões acima descritas,
sob a supervisão e orientação de outro profissional; -observar e cumprir as normas de
higiene e segurança do trabalho - -zelar pela economicidade dos materiais e mão de obra
aplicada ao serviço executado, e pela racionalidade dos serviços; -executar outras tarefas
correlatas, quando determinadas pelos seus superiores.
Operar máquinas como patrol, retro-escavadeira, motoniveladora, trator de esteira e
pneus, pá carregadeira, guindastes, e outras máquinas semelhantes; executar pequenos
reparos como troca de óleo, água, lubrificação, limpeza e higiene da máquina;
aplicar os primeiros socorros, quando necessários; observar e cumprir as normas de
higiene e segurança do trabalho; observar e cumprir as normas estabelecidas pelo
Código Brasileiro de Trânsito e os atos regulamentadores expedidos pelos órgãos
de trânsito; zelar pela economicidade dos materiais e mão de obra aplicada ao serviço
executado, e pela racionalidade dos serviços; executar outras tarefas correlatas, quando
determinadas pelos seus superiores.
Executar serviços de limpeza em área urbana ou área privada, conforme
determinado, fazendo a retirada de sujeiras, lixo e entulhos, removendo-os para
locais previamente estabelecidos; executar serviços na manutenção e conservação de
logradouros públicos, estradas municipais; auxiliar nos serviços de topografia e
engenharia; auxiliar os serviços de oficina mecânica; auxiliar os serviços prestados pelos
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Oficiais de Serviços nas suas diversas áreas; observar e cumprir as normas de higiene e
segurança do trabalho; zelar pela economicidade dos materiais e mão de obra
aplicada ao serviço executado, e pela racionalidade dos serviços; executar outras
tarefas correlatas, quando determinadas pelos seus superiores.
Executar serviços de escrituração escolar; analisar e manejar a legislação do
ensino: LDB, FUNDEF, Lei Orgânica Municipal, Constituição Estadual e Federal,
etc. auxiliar na gestão administrativa e financeira da unidade escola; executar
tarefas burocráticas de digitação, levantamento de dados, análise de pareceres, etc.
executar serviços de organização e arquivamento; redigir
documentos
e
correspondências; receber e orientar o público em geral; observar e cumprir as
normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela economicidade dos materiais
e mão de obra aplicada ao serviço executado, e pela racionalidade dos serviços;
executar outras tarefas correlatas, quando determinadas pelos seus superiores.
Supervisionar as atividades didáticas dos professores municipais em todos os níveis; Participar de reuniões com professores, avaliando todo o planejamento de atividades
escolares para a elaboração de relatórios de acompanhamento; - Dar sugestões sobre
novas formas de trabalho, contribuindo para a melhoria do ensino do município; Comunicar ao chefe do ensino no município os resultados do trabalho dos
professores; - Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato
Oferecer suporte pedagógico direto a atividades desenvolvidas em centros de educação
infantil - creches; - Monitorar menores custodiados em centros de educação infantil creches, zelando pela segurança, saúde, integridade física e desenvolvimento das
crianças sob sua responsabilidade; - Participar da elaboração, execução e avaliação
pedagógica da unidade; - Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo proposta
pedagógica da unidade; - Promover atividades educacionais e de recreação,
observando e registrando o desenvolvimento das crianças; - Orientar e auxiliar a criança
a desincumbir-se da higiene pessoal; - Auxiliar a criança a alimentar-se; - Ministrar
primeiros socorros, quando necessário; - Colaborar com as atividades da creche com as
famílias e a comunidade; - Zelar pela economicidade dos materiais e mão-de-obra
aplicados ao serviço executado, e pela racionalidade dos serviços; - Mediante
requisição do superior hierárquico, executar outras atividades afins e correlatas à
sua área de especificidade.
Elaborar e realizar atividades de cunho educativo para um público alvo de
crianças, jovens, adolescentes, famílias, idosos e pessoas com necessidades
especiais; - Realizar a abordagem social de crianças, adolescentes e jovens em
situação de risco social; -Cumprir, fazer cumprir e responsabilizar-se pelas normas e
exigências do Sistema de Vigilância Sanitária em relação às suas atividades
profissionais e/ou setor de trabalho; - Zelar pela economicidade dos materiais e
mão-de-obra aplicados ao serviço executado, e pela racionalidade dos serviços; - A
Requerimento do superior hierárquico, executar outras atividades afins e correlatas à sua
área de especificidade.
atribuições pertinentes ao Profissional Técnico em Enfermagem, dispostas na Lei
Federal nº. 7.498, de 25/06/1986 e Decreto nº. 94.906/87 e Código de Ética da
profissão. - Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; -zelar pela
economicidade dos materiais e mão de obra aplicada ao serviço executado, e pela
racionalidade dos serviços; -executar outras tarefas correlatas, quando determinadas
pelos seus superiores.
Auxiliar em salas de aula em atividades de educação física, desportivas e de laser;
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auxiliar no ensino esportivo e atividade de lazer para criança, adolescente e adulto;
divulgar atividades esportivas e de lazer; monitorar atividades esportivas e de lazer;
auxiliar na área de ensino e prática esportiva; executar outras tarefas correlatas, quando
determinadas pelos seus superiores.
1 – Atribuições pertinentes ao Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho de
nível médio, dispostas na Lei Federal nº. 7.410, de 27/11/1985, e Código de Ética da
profissão. Oservar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; -zelar pela
economicidade dos materiais e mão de obra aplicada ao serviço executado, e pela
racionalidade dos serviços; -executar outras tarefas correlatas, quando determinadas
pelos seus superiores.
Atribuições pertinentes ao Profissional do Serviço Social, dispostas na Lei Federal nº.
8.662, de 07/06/1993 e Código de Ética da profissão.
Estudar e pesquisar os meios de controle biológico das pragas e doenças que afetam os
vegetais; estudar sistematicamente, as pragas dos vegetais das praças e jardins visando a
sua identificação; verificar as condições das espécies vegetais dos parques e jardins;
propor e orientar o uso de meios de controle biológico, visando a defesa e o equilíbrio do
meio ambiente; pesquisar a adaptação dos vegetais aos ecossistemas do meio urbano;
proceder levantamento das espécies vegetais existentes na arborização pública na cidade,
classificando-as cientificamente; pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a
repovoamentos e reflorestamentos; planejar, orientar e executar recolhimento de dados e
amostras de material para estudo; realizar estudos e experiências em laboratórios com
espécimes biológicos; realizar perícias e emitir laudos técnicos; responsabilizar-se por
equipes auxiliares à execução das atividades próprias do cargo; prestar assessoria e
emitir pareceres para o licenciamento ambiental; executar tarefas afins, inclusive as
previstas no respectivo regulamento da profissão.
Realizar exames de análises clínicas; - Assumir a responsabilidade técnica e firmar os
respectivos laudos; - Assumir e executar o processamento de sangue, suas sorologias
e exames pré-transfussionais; - Assumir chefias técnicas, assessorias e direção
destas atividades; - Zelar pela economicidade dos materiais e mão-de-obra aplicada ao
serviço executado, e pela racionalidade dos serviços; - A Requerimento do Prefeito
Municipal, executar outras atividades afins e correlatas à sua área de especificidade.
Coordenar e supervisionar atividades da área de Informática, envolvendo a elaboração de
projetos de implantação, racionalização e redesenho de processos, incluindo
desenvolvimento e integração de sistemas, com utilização de alta tecnologia, elaborar
plano de implantação, fazer interface com áreas do cliente para viabilizar o lançamento,
acompanhar os indicadores de utilização do sistema, elaborar e executar planos de
melhoria para aumentar a utilização do sistema, fazer follow-up das ações de melhoria,
identificar novas oportunidades de negócio no cliente, reportar andamento das atividades
para seus superiores, coordenar as atividades da área de informática, envolvendo a
elaboração de projetos de implantação, racionalização e redesenho de processos,
incluindo o desenvolvimento e integração de sistemas, com utilização de alta tecnologia,
coordenar os trabalhos de suas equipes, executar outras atividades afins e correlatas à sua
área de especificidade.
Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á comunidade; • Veicular
informação que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção á vulnerabilidade,
buscando a produção do autocuidado; • Incentivar a criação de espaços de inclusão
social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por
meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; executar
outras atividades afins e correlatas à sua área de especificidade.
22

PMV– Edital 01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE/MG
Edital de Abertura de Concurso Público n° 01/2015
T.N.S ENFERMEIRO

T.N.S FARMAC/
BIOQUÍMICO
T.N.S
FISIOTERAPEUTA
T.N.S
FONOAUDIOLÓGO

Atribuições pertinentes ao Profissional de Enfermagem de nível superior, dispostas
na Lei Federal nº. 7.498, de 25/06/1986, Decreto nº. 94.906/87, e Código de
Ética da profissão.
Atribuições pertinentes ao Profissional Farmacêutico Bioquímico, dispostas na Lei
Federal nº. 3.820, de 11/11/1960, Decreto nº. 85.878, de 07/04/1981 e Código de
Ética da profissão.
Atribuições pertinentes ao Profissional de Fisioterapeuta, dispostas na Lei Federal nº.
6.316/75 e Código de Ética da profissão.
Atribuições pertinentes ao Profissional de Fisioterapeuta, dispostas na Lei Federal n°.
6.965, de 09/12/1981 e Código de Ética da profissão.

T.N.S MÉDICO
T.N.S MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
T.N.S MÉDICO CARDIOLOGISTA
T.N.S MÉDICO- ESTRATÉGIA SAÚDE
T.N.S MÉDICO GERIATRA
T.N.S MÉDICO GINECO/ OBSTETRA
T.N.S MÉDICO ORTOPEDIA/ TRAUMA
T.N.S MÉDICO OTORRINOLARINGO
T.N.S MÉDICO PEDIATRA/ PUERIC.
T.N.S MÉDICO UROLOGISTA
T.N.S
NUTRICIONISTA

T.N.S PROFESSOR

T.N.S PSICÓLOGO

VIGIA/ RONDANTE

Atribuições pertinentes ao Profissional Médico,
dispostas na
Lei
Federal
n°.
8.662, de 07/06/1993 e Código de
Ética da profissão, aprovado pela Resolução CFM 1.246, de
08/0111988.

Atribuições pertinentes ao Profissional de Nutrição, dispostas na Lei Federal nº.
8.234, de 17/09/1991, e Código de Ética da profissão.
Elaborar o plano de aula a ser executada; - Ministrar aula para os alunos do
Ensino Fundamental de acordo com o planejamento anteriormente elaborado; Aplicar e corrigir trabalhos; - Participar de reuniões pedagógicas no órgão
municipal de ensino; - Participar de reuniões com pais de alunos; - Ajudar nas
comemorações cívicas e nos períodos de vacinação; - Observar e cumprir as normas
de higiene e segurança do trabalho; - Executar tarefas correlatas, a critério do
superior imediato.
Atribuições pertinentes ao Profissional de Psicologia, dispostas na Lei Federal nº.
4.119, de 27/08/1962, e Código de Ética da profissão, aprovado pela Resolução N2
002/87, de 15/08/1987.
Executar serviços de segurança patrimonial dos órgãos municipais; -observar e
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; -zelar pela economicidade
dos materiais e mão de obra aplicada ao serviço executado, e pela racionalidade
dos serviços; -executar outras tarefas correlatas, quando determinadas pelos seus
superiores.
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ANEXO III
PROGRAMAS DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
AUXILIAR OPERADOR DE MÁQUINA - AUX. SERVIÇOS GERAIS – MECÂNICO - OFICIAL DE
SERVIÇOS – OPERÁRIO - VIGIA/ RONDANTE - OPERADOR DE MÁQUINAS – MOTORISTA AUXILAR OPERACIONAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de Texto; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras;
Separação de Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas;
Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal;
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e Comum;
Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Frase e
oração; Sujeito; Predicado; Advérbio. Ortografia : observar o emprego de c/ç, ch, x, r/rr, s/ss, g/j, h,
z, sc, lh, nh, e /i
MATEMÁTICA: Conjuntos; Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição,
Subtração, Multiplicação e Divisão de Números Naturais; Números Racionais; Operações e Problemas
de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Números Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário,
Medidas de Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo; Regra de três simples; Relógio, horas;
Identificação de figuras geométricas. Raciocínio Lógico: medir a habilidade do candidato em entender
as relações entre as pessoas, lugares, coisas, objetos, etc. Deduzir novas informações das relações
fornecidas, através de raciocínio básico. Verificar a capacidade de utilizar-se de raciocínio analítico e
dedutivo. Interpretação de seqüências numéricas. Interpretação de seqüências lógicas através do uso
de figuras. Interpretação de seqüências lógicas através do uso de símbolos.
CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica,
Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Ambiental, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil.
História, Geografia e atualidades do Estado e do Brasil. O Estado de Minas Gerais. O município de
Vazante.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MECÂNICO: Instrumentos e ferramentas; Conhecimentos operacionais de eletricidade de autos;
Noções básicas de: mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos de
veículos leves, pesados e máquinas; Conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos
equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, condições de freio, pneus, etc;
Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação dos veículos e
máquinas em geral. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo
pleiteado.
OPERADOR DE MÁQUINAS E MOTORISTA: Código de Trânsito Brasileiro: Regras Gerais de
Circulação: Normas Gerais de Circulação e Conduta; Regra de Preferência; Conversões; Dos Pedestres
e Condutores não Motorizados; Classificação das Vias. Legislação de Trânsito: Dos Veículos; Registro,
Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Da Condução
de Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; Medidas e
Processo Administrativo; Das Infrações. Sinalização de Trânsito: A Sinalização de Trânsito; Gestos e
Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de
Indicação. Direção Defensiva: Direção Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e
Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes. Primeiros
Socorros: Como socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte
de Acidentados. Noções de Mecânica: O Motor; Sistema de Transmissão e Suspensão; Sistema de
Direção e Freios; Sistema Elétrico, Pneus e Chassi.
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OFICIAL DE SERVIÇOS: Terminologia básica utilizada nas construções civis; Princípios básicos da
construção civil e as rotinas de trabalho; Conhecimentos dos materiais de construção civil; cimento,
areia, brita, cal, madeiras, azulejos, pisos, concreto, telhados, tubulações e tipos de acabamentos;
Cálculos básicos de quantidade de materiais a serem utilizados nas construções; Ferramentas elétricas
e utensílios utilizados em serviços de eletricidade; Choque elétrico, Prevenções; Terminologia básica
utilizada nas construções civis; Conhecimento dos materiais de construção civil na área de
eletricidade.. Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Confecção de
instalações elétricas em prédios públicos. Equipamentos e materiais: conhecimento Manuais de Normas
de Segurança do Trabalho, Ferramentas mecânicas, chaves, parafusos, dobradiças, fechaduras e
utensílios utilizados em serviços de carpintaria; Limpeza e conservação do ambiente de trabalho;
Cuidados com a segurança no setor de trabalho; Prevenções. Alvenaria Interna / Externa, Alvenaria

Especial, Paredes de Reboco, Pintadas / Mofadas , Com bolhas ou descascadas, concreto e
fibrocimento, objetos cerâmicos, pisos, pintura de pisos. Alvenarias.Reboco Novo Curado.Alvenaria
Especial –Concreto. Alvenaria Especial-Tijolos ou Pedras Aparentes. Alvenaria Especial -Objetos
Cerâmicos. Madeira: Pintura em porta, janela e corrimão. Envernizamento de Madeira.Metais: Grade
metálica em mau estado. Pintura de metais não ferrosos -Alumínios e Galvanizados. Acabamento em
PVC -Tubos 22e Calhas. Pisos Cimentados. Pintura em Piso Cimentado. Tintas: Definição,
Rendimento,Composição da tinta, Conteúdo da tinta.Principais tintas imobiliárias.Preparação de
Superfícies.Sistema de Pintura.Preparação de Alvenaria interna.Preparação de Alvenaria
externa.Paredes.Concreto, fibrocimento e reboco.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
LÍNGUA PORTUGUESA: TEXTO: Interpretação de texto informativo ou literário. FONÉTICA: fonema e
letra; classificação dos fonemas (vogais, semivogais e consoantes); encontros vocálicos; encontros
consonantais; dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas. ORTOGRAFIA: Emprego das letras maiúsculas e
minúsculas; acentuação gráfica; representação das unidades de medida; emprego do hífen.
MORFOLOGIA: Famílias de palavras; afixos; processos de formação de palavras; reconhecimento,
emprego, flexões e classificações das classes gramaticais. SINTAXE: A estrutura da oração
(classificação e emprego dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das
orações); emprego dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase,
concordância verbal e nominal.
MATEMÁTICA: Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números inteiros:
operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta, MDC e MMC.
Equação de 1° grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade.
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema.
Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas
(seno, cosseno e tangente); Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Etica profissional: Código de Ética e Legislação profissional do COFEN
e COREN e relações humanas.Noções básicas de anatomia e fisiologia humanas. Técnicas básicas de
enfermagem: sinais vitais, higiene, conforto, preparo e desinfecção do leito, transporte,
enteroclismas, tratamento de feridas e curativos, oxigenoterapia e nebulização, hidratação, coleta de
material para exames laboratoriais, ataduras, aplicações quentes e frias, cuidados com a pele,
sondagens e drenos, procedimentos pós-morte, prontuário e anotação de enfermagem. Fármacos:
conceitos e tipos, efeitos gerais e colaterais, cálculo de soluções: vias de administração de
medicamentos. Enfermagem em ambulatório de urgência e emergência. Central de material
esterilizado: objetivos, métodos e procedimentos específicos de preparo, desinfecção e esterilização de
materiais. Enfermagem obstétrica e ginecológica. Enfermagem neonatal e pediátrica. Enfermagem em
saúde pública: Programas de atenção à saúde da mulher, criança, adolescente,prevenção, controle
etratamento de doenças crônico - degenetarivas, infectocontagiosas, doenças sexualmente
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transmissíveis e vacinação segundo o Ministério da Saúde. Organização dos Serviços de Saúde do
Brasil -Sistema Único de Saúde: Princípios e diretrizes do SUS; controle social –Organização da Gestão
do Sul, financiamento do SUS; Legislação do SUS; Normatização Complementar do SUS. O Programa
de Saúde da Família. Vigilância à saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e epidemias.
Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII –Capítulo II –Seção II); Lei n°
8.142/1990 e Lei n° 8.080/ 1990; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOBSUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde –NOAS –SUS/2001; Lei n° 10.507 de
10/07/2002; Lei 11.350 de 05/10/2006.
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INFORMÁTICA), FISCAL MUNICIPAL, SECRETÁRIO ESCOLAR, T.N.M
EDUCADOR INFANTIL, T.N.M EDUCADOR SOCIAL, T.N.M ENFERMAGEM, T.N.M MONITOR PRÁT.
DESPORTIVA e T.N.M SEG. DO TRABALHO.
PORTUGUÊS: 1.Leitura,
compreensão
e
interpretação
de
texto
2.Vocabulário:
sentido
denotativo e conotativo, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia .3.Variantes
lingüísticas, linguagem oral e linguagem escrita, formal e informal e gíria. 4.Ortografia: emprego
das letras e acentuação gráfica 5.Fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafos e implicações
na divisão de sílabas.6.Pontuação : emprego de todos os sinais de pontuação 7.Classes de
palavras: Pronomes: classificação , emprego e colocação pronominal( próclise , ênclise e mesóclise)
; Verbos: emprego dos modos e tempos, flexões dos verbos irregulares,abundantes e defectivos
e vozes verbais; Preposições:relações semânticas estabelecidas pelas preposições e locuções
prepositivas,o emprego indicativo da crase; Conjunções : classificação , relações estabelecidas por
conjunções e locuções
conjuntivas; substantivos, flexões das classes gramaticais – inclusive
adjetivos, classes de palavras: classificação e flexões. Morfologia e flexões do gênero, número e
grau.8.Termos da oração:
identificação
e
classificação 9.Processos sintáticos
de
coordenação e subordinação; classificação dos
períodos e orações.10.
Concordância
nominal e verbal.11.Regência nominal e verbal.12.Estrutura e formação das palavras. 13. Manual de
Redação da Presidência da República: Parte I – As Comunicações Oficiais – Capítulos I e II. 14.
Qualquer gramática ou publicação sobre o novo acordo ortográfico
MATEMÁTICA: Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números relativos
inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum;
Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas;
Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo retângulo;
relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente);
Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema
métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e
composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética
simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Números Primos.
Problemas envolvendo os itens do programa proposto. Sugestão Bibliográfica Livros e apostilas
inerentes a área.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
(INFORMÁTICA):
Conceitos
básicos
de
operação
de
microcomputadores. Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente de rede Windows.
Conhecimentos básicos e gerais de Sistema Operacional: Microsoft Windows, Microsoft Office 972003 ou superior. Word, Excel, Internet e PowerPoint. Noções básicas de operação de
microcomputadores e periféricos em rede local. Conhecimento de interface gráfica padrão Windows.
Conceitos básicos para utilização dos softwares do pacote Microsoft Office, tais como: processador de
texto, planilha eletrônica e aplicativo para apresentação e Excel. Conhecimento básico de consulta pela
Internet e recebimento e envio de mensagens eletrônicas. Backup. Vírus. Ética profissional.
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FISCAL MUNICIPAL: Código Tributário do Município de Vazante (Lei Complementar N. 002 de
30/12/2002, exceto valores e percentuais.
SECRETÁRIO ESCOLAR: Escrituração Escolar. Conceito Fundamentação Legal. Classificação dos
Registros Individual: Guia de transferência, Ficha Individual, Histórico Escolar, Ficha de Aptidão Física,
Boletim/Caderneta, diploma/Certificado. Coletivo Diário de Classe. Livros: Atas do Conselho de Classe,
Atas de Resultados Finais, Outros. Execução dos Registros dos fatos Escolares. Modos de Registrar:
Normas Gerais de Organização, Escrituração e Procedimentos: Comuns e Especiais. Eventos Escolares
Objeto de Registro: Matrícula, Transferência, Aproveitamento de Estudos, Equivalência de Estudos,
Adaptação, Curricular, Verificação do Rendimento, Circulação de Estudos: Ensino Regular / Ensino
Supletivo; Conhecimentos sobre a lei n° 9.39 4/96 (LDB). Noções gerais de administração escolar.
T.N.M EDUCADOR INFANTIL: A formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância;
Origem da escrita e sua apropriação pela criança; As relações entre ensino e aprendizagem na sala de
aula; A metodologia nas áreas do conhecimento; A importância do jogo na educação; A língua escrita
numa perspectiva interacionista; A leitura infantil e produção de textos; A criança enquanto ser em
transformação; Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Relacionamento Professor x
Aluno, Função e papel da escola, Problemas de aprendizagem: Fatores físicos, psíquicos e sociais.
Recreação: Atividades recreativas, Processo Ensino-Aprendizagem: avaliação, recuperação. Teorias e
Contribuições de Piaget e de Vygotsky para a educação. Planejamento de aula: habilidade e objetivos à
avaliação, Métodos e processos no ensino da leitura, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita,
audição e leitura, métodos, técnicas e habilidades, Instrumentos/Atividades Pedagógicas. MEC.
Parâmetros Curriculares Nacionais para o primeiro e segundo ciclos do Ensino Fundamental. Diretrizes
curriculares para Educação Infantil.
T.N.M EDUCADOR SOCIAL: Política Nacional de Assistência Social e o processo descentralizado e
participativo. Sistema Nacional de Assistência Social e a inclusão social. Norma operacional básica da
Assistência Social e o processo de monitoramento do financiamento e repasse fundo a fundo. Lei
Orgânica da Assistência Social e a política pública.
T.N.M ENFERMAGEM: Etica profissional: Código de Ética e Legislação profissional do COFEN e COREN
e relações humanas.Noções básicas de anatomia e fisiologia humanas. Técnicas básicas de
enfermagem: sinais vitais, higiene, conforto, preparo e desinfecção do leito, transporte,
enteroclismas, tratamento de feridas e curativos, oxigenoterapia e nebulização, hidratação, coleta de
material para exames laboratoriais, ataduras, aplicações quentes e frias, cuidados com a pele,
sondagens e drenos, procedimentos pós-morte, prontuário e anotação de enfermagem. Fármacos:
conceitos e tipos, efeitos gerais e colaterais, cálculo de soluções: vias de administração de
medicamentos. Enfermagem em ambulatório de urgência e emergência. Central de material
esterilizado: objetivos, métodos e procedimentos específicos de preparo, desinfecção e esterilização de
materiais. Enfermagem obstétrica e ginecológica. Enfermagem neonatal e pediátrica. Enfermagem em
saúde pública: Programas de atenção à saúde da mulher, criança, adolescente,prevenção, controle
etratamento de doenças crônico - degenetarivas, infectocontagiosas, doenças sexualmente
transmissíveis e vacinação segundo o Ministério da Saúde. Organização dos Serviços de Saúde do
Brasil -Sistema Único de Saúde: Princípios e diretrizes do SUS; controle social –Organização da Gestão
do Sul, financiamento do SUS; Legislação do SUS; Normatização Complementar do SUS. O Programa
de Saúde da Família. Vigilância à saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e epidemias.
Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII –Capítulo II –Seção II); Lei n°
8.142/1990 e Lei n° 8.080/ 1990; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOBSUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde –NOAS –SUS/2001; Lei n° 10.507 de
10/07/2002; Lei 11.350 de 05/10/2006.
T.N.M MONITOR PRÁT. DESPORTIVA: Noções básicas da Política Nacional de Assistência Social
PNAS e da Política Nacional de Juventude; Noções básicas sobre Direitos Humanos e
Socioassistenciais; Conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; Noções básicas das
diferentes manifestações da cultura corporal de movimentos do Brasil (jogos, esportes, danças,
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ginásticas, lutas, entre outras) Noções Básicas sobre Esportes: Fundamentação Técnica e Regras
Básicas do Atletismo, Basquetebol, Futebol, Futsal, Handebol e Voleibol. Atividades Recreativas: jogos
e brincadeiras. Organização de Eventos Esportivos: torneios, campeonatos e olimpíadas.
T.N.M SEG. DO TRABALHO: Segurança e Saúde no Trabalho: conceitos, aspectos legais, sociais,
econômicos e administrativos; Diplomas legais vigentes no Brasil: Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988; Consolidação das Leis do Trabalho (art. 154 ao art. 201); Lei Nº 6.514, de
22/12/1977; Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) aprovadas
pela Portaria Nº 3.214, de 08/06/1978 e suas alterações. Gerenciamento de Riscos: conceito;
classificação quanto aos agentes (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes);
insalubridade, periculosidade; técnicas de identificação e análise de riscos; avaliação e controle de
riscos; mapa de riscos; sinalização de segurança. Acidente do Trabalho: conceito; causas;
comunicação de acidente do trabalho; estatística de acidente do trabalho; métodos e técnicas de
investigação e análise de acidentes; medidas técnicas e administrativas de prevenção de acidentes;
NBR 14280 (Cadastro de Acidente de Trabalho –Procedimento e Classificação). Serviços Especializados
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT): composição, funcionamento e
atribuições. 5. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA): objetivo; constituição;
organização; atribuições e funcionamento. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos
de Proteção Coletiva (EPC):especificação, utilização, controle, conservação, inspeção e manutenção.
Programas de Segurança do Trabalho: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); Programa de Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT); Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Ergonomia:
conceito; objetivos; métodos e técnicas; análise ergonômica do trabalho; antropometria; biomecânica
ocupacional; posto e ambiente de trabalho; fatores humanos no trabalho; organização do trabalho;
segurança do trabalho à luz da Ergonomia. Proteção e Combate a Incêndios. Segurança em Instalações
e Serviços em Eletricidade.
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
T.N.S COORDENADOR DE TI, SUPERVISOR PEDAGÓGICO, T.N.S ASSISTENTE. SOCIAL, T.N.S
FARMAC/ BIOQUÍMICO, T.N.S BIÓLOGO, T.N.S BIOMÉDICO, T.N.S EDUCADOR FÍSICO, T.N.S
ENFERMEIRO, T.N.S FISIOTERAPEUTA, T.N.S MÉDICO, T.N.S MÉDICO- ESTRATÉGIA SAÚDE
T.N.S NUTRICIONISTA, T.N.S FONOAUDIOLÓGO, T.N.S PROFESSOR MATEMÁTICA, T.N.S
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA, T.N.S PROFESSOR PORTUGUÊS, T.N.S PROFESSOR
GEOGRAFIA, T.N.S PROFESSOR CIÊNCIAS, T.N.S PROFESSOR HISTÓRIA, T.N.S PSICÓLOGO
T.N.S MÉDICO UROLOGISTA, T.N.S MÉDICO ORTOPEDIA/ TRAUMA, T.N.S MÉDICO GINECO/
OBSTETRA, T.N.S MÉDICO GERIATRA, T.N.S MÉDICO ANESTESIOLOGISTA, T.N.S MÉDICO
OTORRINOLARINGO, T.N.S MÉDICO PEDIATRA/ PUERIC E T.N.S MÉDICO CARDIOLOGISTA

PORTUGUÊS: 1.Leitura,
compreensão
e
interpretação
de
texto
2.Vocabulário:
sentido
denotativo e conotativo, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia .3.Variantes
lingüísticas, linguagem oral e linguagem escrita, formal e informal e gíria. 4.Ortografia: emprego
das letras e acentuação gráfica 5.Fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafos e implicações
na divisão de sílabas.6.Pontuação : emprego de todos os sinais de pontuação 7.Classes de
palavras: Pronomes: classificação , emprego e colocação pronominal( próclise , ênclise e mesóclise)
; Verbos: emprego dos modos e tempos, flexões dos verbos irregulares,abundantes e defectivos
e vozes verbais; Preposições:relações semânticas estabelecidas pelas preposições e locuções
prepositivas,o emprego indicativo da crase; Conjunções : classificação , relações estabelecidas por
conjunções e locuções
conjuntivas; substantivos, flexões das classes gramaticais – inclusive
adjetivos, classes de palavras: classificação e flexões. Morfologia e flexões do gênero, número e
grau.8.Termos da oração:
identificação
e
classificação 9.Processos sintáticos
de
coordenação e subordinação; classificação dos
períodos e orações.10.
Concordância
nominal e verbal.11.Regência nominal e verbal.12.Estrutura e formação das palavras. 13. Manual de
Redação da Presidência da República: Parte I – As Comunicações Oficiais – Capítulos I e II. 14.
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MATEMÁTICA: Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números relativos
inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum;
Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas;
Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo retângulo;
relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente);
Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema
métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e
composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética
simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Números Primos.
Problemas envolvendo os itens do programa proposto. Sugestão Bibliográfica Livros e apostilas
inerentes a área.
SUS/Saúde
Pública:
Sistema
Único
de
Saúde
(SUS):
fundamentos,
objetivos,
atribuições,competências, princípios, diretrizes, gestão, aspectos organizativos e operacionais, recursos
humanos, planejamento, orçamento e financiamento. Controle social no SUS: gestão colegiada,
financiamento, legislação e normalização. Pacto pela Saúde, Política Nacional de Atenção Básica no
SUS.Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.Política Nacional de Humanização.
Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de informação em saúde;
epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente. Organização e administração dos
Serviços de Saúde no Brasil. Diagnóstico de saúde e planejamento estratégico situacional no Saúde.
Modelos Técnicos assistenciais em saúde. Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância
Epidemiológica, Vigilância Ambiental: origens; determinações econômicas, sociais e históricas;
proteção à vida humana; saúde física e mental; biossegurança; saúde ocupacional. Outras legislações
pertinentes ao Programa.BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200. BRASIL. Lei
n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003. Portaria Nº 648, de
28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica.. Portaria n° 399/GM/MS, de 22 de fevereiro
de 2006. consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto.
Legislação Educação: Fundamentos legais da Educação: Parâmetros Curriculares Nacionais da
Educação;Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº9.394/96); Parâmetros Curriculares Nacionais;
Estatuto da Criança e do Adolescente (Leinº 8.069/90); Conceito e fontes do Direito
Administrativo. Noções de regime jurídico administrativo.A Administração Pública: Conceito. Poderes e
deveres do administrador público; a Constituição Federal de 1988 –Artigos 5º ao 15º e 37º ao
41º.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
T.N.S COORDENADOR DE TI: Backbone e Data Center; Camadas de comunicação; Certificação
Digital; Configuração de elementos de rede roteadores e switches e firewall; Configuração de
equipamentos de LAN e WAN; Integração de redes LAN/WAN; Rede - Camadas de comunicação; Rede
- Protocolos de comunicação; Rede - Roteadores (Arquitetura e Configuração); Rede - Switches
(Arquitetura e Configuração); Segurança de Rede - Anti-vírus; Segurança de Rede - Camadas de
Segurança; Segurança de Rede - Firewall; Segurança de Rede - IPS; Topologia de redes.Rotinas de
backup;banco dados SQL Server; Conceitos de arquitetura; Conceitos de organização de dados,
arquivos e métodos de acesso; correio eletrônico notes e exchange; Rotinas de acesso, segurança,
integridade e recuperação de dados Sistemas Operacionais Windows e Linux; Storage; Virtualização.
SUPERVISOR PEDAGÓGICO: Reflexão crítica sobre a Supervisão Pedagógica. Relação entre
Supervisor Pedagógico X Professores. Fatores que interferem no processo ensino-aprendizagem. As
concepções de aprendizagem e as práticas pedagógicas. Planejamento como instrumento da praxis
pedagógica: níveis de planejamento. Plano de ensino-aprendizagem: estrutura, seleção, criação,
organização dos conteúdos e da metodologia. Relação professor aluno. Desenvolvimento e
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aprendizagem: as contribuições de Piaget e de Vygotsky. A integração do trabalho do supervisor
escolar com os demais profissionais envolvidos no sistema: a participação do profissional no
aperfeiçoamento das equipes escolares. Projeto Educativo: conceito e metodologia de elaboração.
Avaliação escolar: finalidade, avaliação x concepção de educação. A didática em diferentes correntes
pedagógicas. Políticas Educacionais Brasileira para a Educação Básica.
O professor como sujeito histórico de transformação. A construção do conhecimento x postura do
professor. Princípios e fundamentos dos parâmetros curriculares nacionais: objetivos gerais do ensino
fundamental, avaliação e orientações didáticas. Os grupos sociais na escola: integração, controle e
disciplina. A democratização da escola: autonomia, autogestão, participação e cidadania. Gestão
democrática da escola como fator de melhoria da qualidade de ensino. A elaboração do currículo e as
concepções curriculares. Ética profissional. Currículo como construção sócio-histórica. Planejamento,
execução e avaliação das ações na escola. Direito à educação constituído na legislação brasileira.
T.N.S ASSISTENTE. SOCIAL: 1- Ética em Serviço Social. 2- Lei de Regulamentação da Profissão. Lei
8662, de 7.06.1993. Lei Orgânica da Saúde . 3- Leis 8080, de 19.09.1990 e 8142, de 28.12.1990. 4Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8742/93. 5- Serviço Social e Políticas Sociais Públicas e
Privadas. 6- O Serviço Social e a Seguridade Social. 7- O Serviço Social - Assistência e Cidadania. 8Elaboração de Programas e Serviços Sociais. Gestão Pública e Ética no Trabalho. 9- Possibilidades e
Limites da Prática do Serviço Social em Empresas. 10- A contribuição do Serviço Social no contexto de
uma empresa estatal: o Serviço Social e as áreas de Administração de RH. 11- Relações de Trabalho,
Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador. 12- Fundamentos Históricos, Teórico-Metodológicos e
Pressupostos Éticos da Prática Profissional. 13- A Pesquisa e a Prática Profissional. 14- A questão da
instrumentalidade na profissão. 15- A relação Empresa/Empregado/Família/Comunidade e o
desenvolvimento da sociabilidade humana. 16- Prevenção e Reabilitação de Doenças. 17- O alcoolismo
nas empresas. 18- Controle social na saúde: Conselhos de Saúde, movimentos sociais, estratégias de
organização da sociedade civil, terceiro setor. 19- Distrito Sanitário, territorialização. 20- Epidemiologia
e planejamento de ações de saúde. 21- Programa de Saúde da Família. 22- A Reforma Psiquiátrica no
Brasil.
T.N.S FARMAC/ BIOQUÍMICO: BIOQUÍMICA CLÍNICA: Conceituação, metodologia, fundamentos e
objetivos. Organização, práticas, propósitos, controle de qualidade e instrumentação do laboratório
clínico moderno. Preparação do paciente, condições para o atendimento, coleta ou recebimento dos
materiais biológicos, manuseio, transporte, acondicionamento e armazenamento destes. Exames:
dosagens, particularidades, interferências e interpretação dos resultados. Enzimologia clínica. Avaliação
Laboratorial do Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base; da função renal; da função endócrina; da
função hepática; da função pancreática exócrina e endócrina; das dislipemias; das doenças
cardiovasculares; dos distúrbios ósseos e musculares; dos distúrbios do metabolismo do ferro e das
porfirias. Estudo dos líquidos biológicos extravasculares; Estudo dos marcadores tumorais; Automação
em Bioquímica Clínica. HEMATOLOGIA: Hematopoese normal e células sangüíneas. Anemias
hipocrômicas,
megaloblásticas,
hemolíticas,
aplásticas,
diseritropoiéticas
e
secundárias.
Hemoglobinoplastias. Coagulação, distúrbios vasculares e plaquetários de sangramento. Imunohematologia: detecção de anticorpos, antígenos de grupos sangüíneos, testes pré-transfusão e
transfusões sangüíneas. Interpretação clínica de eritrograma e hemograma: valores de referência.
Índices hematimátricos. Hematoscopia normal e patológica. Alterações qualitativas e quantitativas do
sangue. Coleta e métodos de colocação para exames hematológicos. IMUNOLOGIA: Sistema imune,
células e órgãos deste. Geração de respostas das células B e T: antígenos, imunoglobulinas, interações
antígeno-anticorpo e complexo de histocompatibilidade. Mecanismo efetores imunes citocinas,
complemento, respostas mediadas por células, migração oleucocitária, inflamação e reações de
hipersensibilidade. Respostas imunes a doenças infecciosas, vacinas, imunodeficiências e
autoimunidade. Análise laboratorial de substâncias terapêuticas e tóxicas para monitoração de drogas.
MICROBIOLOGIA:
Taxonomia, anatomia, fisiologia, patogenecidade e virulências bacterianas.
Classificação, taxonomia e identificação das micoses humanas e provas de sensibilidade aos
antifúngicos. Colheita, transporte, processamento, análise e informe das culturas. Bactérias de
interesse clínico: enterobacteriáceas, bacilos, bastonetes, cocos, espiroquetas, micoplasma e
ureaplasma. Provas de sensibilidade a agentes antimicrobianos: resistência, determinação da atividade
inibitória e da atividade bactericida, combinações de antimicrobianos e testes de eficácia terapêutica e
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prevenção de toxicidade. UROANÁLISE: Amostras, coleta, transporte e conservação da urina para
exames de rotina e bacteriológicos. Funções e doenças dos rins e testes da função renal. Exames
físicos e químicos da urina. Sedimentocospia urinária. Análises especiais de urina: distúrbios no
metabolismo de aminoácidos, da porfirina, dos mucopolissacarídeos e das purinas. PARASITOLOGIA
CLÍNICA: Parasitos intestinais: colheita, preservação, exames macro e microscópico da amostra fecal
fresca e preservada e identificação dos parasitos. Parasitos do sangue e dos tecidos: métodos e
identificação. Exame de aspirados, dos tecidos, da urina, das secreções e de material de biópsia.
Imunodiagnóstico das parasitoses: testes sorológicos ou imunoensaios e imunológicos. Biologia
molecular: métodos moleculares no diagnóstico das parasitoses humanas. BIOLOGIA CELULAR E
MOLECULAR: Dinâmica celular. Função e estrutura das proteínas. Ácidos nucléicos, código genético e
síntese das macromoléculas. DNA recombinante e genômico: reação em cadeia da polimerase.
Energética celular: glicólise e oxidação aeróbica. BIOSSEGURANÇA:
Riscos físicos, biológicos,
químicos, ergonômicos e de acidentes de trabalho em laboratórios. Biossegurança laboratorial:
organização, práticas seguras, medidas de controle, programa de segurança, avaliação e
representação dos riscos ambientais. Procedimentos de emergência e treinamento e segurança em
laboratórios. Equipamentos de proteção individual e coletiva. Manuseio, controle e descarte de
produtos biológicos. DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA: Código de Ética Farmacêutica.
Portaria n.º 344, de 12 maio 1998, do Ministério da Saúde(atualizada).
T.N.S BIÓLOGO:Taxonomia: caracterização geral dos seres vivos. Classificação: reinos da natureza.
Ecologia: ecossistemas, biociclo, talassociclo, limnociclo, epinociclo; dinâmica de populações; ciclos
biogeoquímicos; poluição e seus efeitos: tipos de poluição, Bioindicadores de poluição; fluxo de
energia; relações ecológicas; eutrofização e seus efeitos; sucessão ecológica; biomas brasileiros;
fatores bióticos e abióticos. Endemias; endemias importantes do Brasil; principais verminoses;
protozooses e bacterioses brasileiras. Genética; genética de melhoramentos; trangênicos; clonagem;
genoma humano; geneterapia humana. Evolução; fatores evolutivos. Biologia celular; proteínas;
ácidos nucléicos; bioenergética [fotossíntese - respiração celular - fermentação]. Botânica; diversidade
e reprodução; sistemática vegetal; DSTs: doenças sexualmente transmissíveis. Saúde pública;
mortalidade infantil e suas causas; lixo; ambiente; sociedade e educação.
T.N.S BIOMÉDICO: HEMOGRAMA: Diagnóstico clínico e laboratorial. Glóbulos brancos. Glóbulos
vermelhos. Hemoglobina. Plaquetas. BIOQUÍMICA DO SANGUE: Interpretação dos exames. Métodos de
coleta. Técnica empregada. PROVAS SOROLÓGICAS: Machado Guerreiro. Reação de fixação de
complemento, qualitativo para Doença de Chagas. Reação de Sabinfeldman. Reação de Widal. Reações
de Aglutinação para Leptospirose. Soro Aglutinação para Brucelose. EXAMES LABORATORIAIS NAS
PRINCIPAIS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. GRUPOS SANGUÍNEOS: Determinação de
aglutinogênios nas Hemácias. Determinação de grupos sangüíneos. Determinação do Fator RH.
Herança do Fator RH. Prova cruzada. Sistema ABO. URINA: Exame Bacteriológico. Exame
microscópico. Exame químico. Qualitativo e quantitativo. Identificação de cálculos. Verificação dos
caracteres gerais. FEZES: Doenças ocasionadas por verminoses. Exame Macroscópico. Exame
Microscópico. Métodos diagnósticos para parasitas e protozoários. ESCARRO: Coleta. Exame
Bacteriológico. Exame Macroscópico. Exame Microscópico. VITAMINAS: Absorção, distribuição e
eliminação. Doenças relacionadas as vitaminas. Fontes de vitaminas. Funções no organismo.
Necessidades pelo organismo. Química. QUÍMICA: A matéria e suas transformações. Ácidos, bases e
sais. Álcool, cetona e éter. Equações e fórmulas químicas. Funções. Soluções. FÍSICA: Caloriemetria.
Hidrostática. Mecânica. Termologia.
T.N.S EDUCADOR FÍSICO: Função social da Educação Física; Metodologia do ensino da Educação
Física; Educação Física e lazer; Fisiologia do exercício; Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da
aprendizagem; Psicologia do esporte; Avaliação em Educação Física; Fundamentos e aspectos
históricos da Educação Física; Benefícios e riscos associados à atividade física; Planejamento,
prescrição e orientação de Programas de atividade física; Desenvolvimento motor e sua aplicação em
programas de atividade física; Medidas e Avaliação em Educação física; Aptidão Física relacionada à
saúde; Epidemiologia da Atividade física; Recomendações para a prática de Atividade física;Atividade
Física e Atenção Básica; Promoção da Saúde; Educação para Saúde; Abordagens Ecológicas para
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Promoção da Saúde;Adesão e aderência à programas de atividade física; Práticas corporais e atividade
física e Academia da Saúde; Responsabilidades dos profissionais nas práticas corporais e atividade
física;; Ações intersetoriais; O papel do profissional de educação física na atenção integral à saúde da
criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Promoção de modos de vida saudáveis. Educação Física,
esporte e sociedade; História da Educação Física no Brasil; Atletismo; Basquetebol; Ginástica Olímpica;
Handebol; Voleibol e outros; Educação Física e lazer; Corporeidade; Aprendizagem motora; Fisiologia
do exercício; Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da aprendizagem; Psicologia do esporte;
Avaliação em Educação Física; Metabolismo no exercício; Respostas Cardiorrespiratórias ao exercício;
Crescimento, desenvolvimento e atividade física. Planejamento do ensino de Educação Física:
Concepções; Objetivos; Conteúdos.
T.N.S ENFERMEIRO: Trabalho Gerencial em Enfermagem: planejamento e a tomada de decisão como
instrumentos do processo de trabalho gerencial do enfermeiro; funções administrativas e o trabalho
em enfermagem; organização e direção do serviço de enfermagem; supervisão e liderança em
enfermagem; educação continuada: treinamento e desenvolvimento; avaliação de desempenho
profissional. 3. Fundamentos da epidemiologia, prevenção e controle da infecção na prática
assistencial: epidemiologia aplicada à prevenção e controle das infecções; biossegurança; ações
educativas no controle das infecções. 4. Atuação do enfermeiro no processamento de materiais na
central de material e esterilização: atuação do Enfermeiro visando o rompimento do ciclo de
transmissão de Infecções no preparo, manuseio e distribuição de materiais; Central de Material
Esterilizado (CME), estrutura e funções; métodos atuais de controle dos processos de esterilização;
legislação específica no processamento de materiais por diferentes métodos. 5. As dimensões do
cuidar: assistir, educar, pesquisar e administrar. 6. Sistematização da assistência de Enfermagem: o
processo de enfermagem. 7. Atuação do Enfermeiro em Primeiros Socorros: convulsão, tontura e
síncope; parada cárdio respiratória cerebral (pcrc) e reanimação; avaliação da vítima acidentada;
queimaduras; intoxicações; traumatismos. 8. Atuação do enfermeiro na Saúde do Adulto e do idoso:
doenças crônicas degenerativas; doenças cardiovasculares cerebrais; doenças respiratórias.
9. Assistência de enfermagem à saúde da mulher: câncer cérvico-uterino, mama; DSTs e parasitárias;
violência doméstica e familiar. 10. Atuação do enfermeiro na saúde da criança e do adolescente:
situação de Saúde da Criança no Brasil; aleitamento materno; desmame e alimentação da criança e do
adolescente; crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente; atenção integrada às
doenças prevalentes na infância. 11. Relações humanas no trabalho e implicações éticas: comunicação
terapêutica; comunicação entre equipes; trabalho em equipe. 12. Condições de trabalho em
Enfermagem: o trabalhador e o ambiente de trabalho; riscos inerentes e evitáveis; medidas
preventivas.
T.N.S FISIOTERAPEUTA: FISIOTERAPIA EM GERIATRIA: Alterações biológicas e fisiológicas;
Alterações de postura e marcha; Programas de exercícios e atividades. programas de promoção da
saúde. FISIOTERAPIA EM CARDIOLOGIA: Anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular; Principais
afecções cardiovasculares; Avaliação e tratamento cardiovascular; Reabilitação Cardíaca Fase II, III e
IV. FISIOTERAPIA EM PNEUMOLOGIA: Anatomia e fisiologia do sistema cardiopulmonar; Fisiopatologia,
Avaliação e tratamento; (teste de função pulmonar, gases sanguíneos arteriais, princípios de
radiografia de tórax: interpretação, mobilização e exercício, posicionamento corporal, aplicação clínica
das técnicas de desobstrução das vias aéreas, fraqueza muscular respiratória e treinamento, educação
do paciente). FISIOTERAPIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: Adaptações fisiológicas da gestação;
exercícios na gravidez; Fisioterapia no pré e pós parto. FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA, TRAMATOLOGIA
E REMATOLOGIA: Anatomia do aparelho locomotor; Principais lesões traumato ortopédicas e seu
tratamento fisioterápico; Amputações I e II; Artropatias inflamatórias; Pré e pós operatório de cirurgia
ortopédica. FISIOTERAPIA EM PEDIATRIA: Desenvolvimento da motricidade e da habilidade motora;
Distúrbios neurológicos; Malformações congênitas; Doença do aparelho respiratório; Tratamento
fisioterápico. FISIOTERAPIA EM NEUROLOGIA: Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso central e
periférico; Principais patologias Neurológicas; Avaliação e tratamento.
T.N.S MÉDICO: Cardiologia: hipertensão arterial; - Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas,
doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos; - Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos;
- Estado de inconsciência; - Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; -
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Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e
envenenamento; - Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas; - Nutrologia:
obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia: infecções e neoplasias; Queimaduras; Endemias e epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento, Modelo
Assistencial, Planejamento e programação local de saúde, Política Nacional de Humanização. Políticas
de Saúde: Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Hiperdia Mineiro, Programa
de Atenção ao Deficiente, Farmácia de Minas, Pro-Hosp, Plano Diretor de Regionalização - PDR,
PREVPRI - Prevenção Primária do Câncer, Saúde em Casa, Política Nacional de Humanização, Saúde na
Escola, Viva Vida, SUSfácil, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN, Programa Estadual
de DST/Aids, SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, Política de Saúde
Mental, Núcleo Estadual de Mobilização Social em Saúde. PSF: Antibioticoterapia. Anemias.
Hipertensão arterial. Diabetes. Parasitoses Intestinais. Esquistossomose. Cefaléias. Febre de origem
indeterminada. Diarréias. Úlcera péptica. Hepatite. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Insuficiência
cardíaca. Alcoolismo. Doenças sexualmente transmissíveis. Cardipoatia isquêmica. Arritmias cardíacas.
Doença pulmonar obstrutiva crônica. Dor toráxica.
Dor lombar. Ansiedade. Asma brônquica.
Pneumonias. Tuberculose. Hanseníase. Aids. Leishmaniose. Infecção urinária. Enfermidades bucais.
Epilepsia. Febre reumática. Artrites. Acidentes por animais peçonhentos. Micoses superficiais.
Obesidade. Dislipidemias. Infarto agudo do Miocárdio. Edema agudo do Pulmão. Tromboembolismo
Pulmonar
T.N.S MÉDICO- ESTRATÉGIA SAÚDE: 1- Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de
saúde preventivo. 2- Cuidados com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. 3Princípios de terapia farmacológica. 4-Radiologia do coração. Princípios de eletrocardiograma. 5Conduta na insuficiência cardíaca. 6-Abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. 7Hipertensão arterial sistêmica. 8-Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. 9- Asma brônquica. 10Pneumonias comunitárias. 11-Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. 12- Cistite e pielonefrite. 13Gastrite. Úlcera péptica. 14- Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. 15Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. 16- Abordagem do paciente com diarréia. Doença
intestinal inflamatória. 17-Neoplasias do estômago e do intestino grosso. 18- Pancreatite. 19Hepatites virais. 20- Cirrose hepática. 21- Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. 22Abordagem das anemias. 23- Leucopenia e leucocitose. 24-Abordagem do paciente com linfadenopatia
e esplenomegalia. 25- Abordagem do paciente com sangramento e trombose. 26- Prevenção de
câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. 27- Avaliação nutricional. Obesidade.
Dislipidemia. 28- Diabetes melitus. 29- Hipoglicemia. 30- Hipo e hipertireoidismo. 31- Rinite alérgica.
Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. 32-Reações adversas às drogas e aos
alimentos. 33- Artrite reumatóide. 34-Gota e metabolismo do ácido úrico. 35- O ombro doloroso.
Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. 36- Abordagem clínica
do paciente febril. 37- Tuberculose. 38- Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida. 39- Gripe e resfriado. 40- Abordagem clínica das orofaringites agudas. 41Princípios da prevenção vacinal. 42- Parasitoses intestinais. 43- Princípios da antibioticoterapia. 44Síncope e cefaléias. 45- Acidentes com animais peçonhentos. 46- Interpretação dos distúrbios
hidroeletrolíticos e ácido-básicos.
T.N.S NUTRICIONISTA: 1. Nutrição normal: carboidratos, proteínas e lipídios: classificação, funções,
digestão absorção, metabolismo e necessidades nutricionais; enzimas e hormônios: funções e
metabolismo. vitaminas e minerais: macro e micronutrientes. água, fibras: funções, fontes alimentares
e necessidades nutricionais; nutrição e atividade física. aspectos fisiológicos e nutricionais nos
diferentes ciclos da vida: gestação, aleitamento materno, lactação, infância, adolescência, fase adulta
e terceira idade; alimentos funcionais. 2. Bromatologia, tecnologia de alimentos e controle sanitário:
estudo bromatológico dos alimentos: leite e derivados, carnes, pescados, ovos, cereais, leguminosas,
gorduras, hortaliças, frutas e bebidas; propriedades físico-químicas dos alimentos; condições higiênicosanitárias e manipulações de alimentos; conservação de alimentos; uso de aditivos em alimentos;
transmissão de doenças pelos alimentos; intoxicações e infecções alimentares; Avaliação de Perigos e
Pontos Críticos de Controle (APPCC). 3. Técnica dietética: conceito, classificação e características dos
alimentos; preparo de alimentos: processos e métodos de cocção; a pirâmide alimentar; planejamento
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de cardápios; técnica dietética e dietoterapia. 4. Administração de unidades de alimentação e
nutrição: características e atividades do serviço de nutrição; planejamento, organização, coordenação
e controle. 5. Nutrição em saúde pública: aspectos epidemiológicos em carências nutricionais:
desnutrição energético-protéica, hipovitaminose A, anemia ferropriva, cárie dental, bócio endêmico,
indicadores, intervenções; saúde materno-infantil; infecção pelo hiv na gestação e infância; educação
alimentar-nutricional; Vigilância nutricional; Alimentação equilibrada na promoção da saúde.
6. Nutrição clínica: nutrição em condições clínicas específicas: doenças carenciais, doenças
metabólicas, doenças cardiovasculares, obesidade e magreza, hipertensão, diabetes mellitus,
hepatopatias, nefropatias, distúrbios do trato digestório, câncer, AIDS, pré e pós-operatórios;
indicadores e diagnósticos do estado nutricional; avaliação nutricional; recomendações e necessidades
de nutrientes; aconselhamento nutricional; suporte nutricional; terapia nutricional enteral e parenteral.
T.N.S FONOAUDIOLÓGO: 1 -Audiologia: anatomia e fisiologia da audição; audiologia clínica e
imitanciometria; prótese auditiva e reabilitação do deficiente auditivo; otoneurologia; potenciais
evocados auditivos. 2 -Voz: anatomia e fisiologia laríngea; avaliação e tratamento das disfonias;
avaliação e tratamento fonoaudiológico dos pacientes submetidos à cirurgia de cabeça e pescoço. 3Motricidade orofacial: anatomia e fisiologia do sistema estomatognático; avaliação e tratamento dos
distúrbios da motricidade orofacial; avaliação e tratamento dos distúrbios da fala — desvios fonético e
fonológico. 4- Linguagem: desenvolvimento cognitivo; bases neurológicas do desenvolvimento da
linguagem e da aprendizagem; alterações do desenvolvimento de linguagem — princípios, avaliação e
tratamento; avaliação e tratamento dos distúrbios da linguagem oral e escrita. 5- Fonoaudiologia e
Saúde Pública - O trabalho da Fonoaudiologia na Saúde Mental.
T.N.S PROFESSOR: Orientações didáticas para o ensino da Língua Portuguesa, Matemática, Ciências
Naturais, História e Geografia. Princípios Metodológicos de Educação. Atendimento à diversidade no
desenrolar do currículo voltado para a inclusão escolar. Parâmetros Curriculares Nacionais - Princípios e
Fundamentos: Organização do conhecimento escolar; Áreas e Temas Transversais: Objetivos,
conteúdos, métodos, seleção de material didático. Processos de desenvolvimento e aprendizagem da
criança. Linguagem e alfabetização: a leitura e a escrita. O processo pedagógico: planejamento,
desenvolvimento e avaliação. Fundamentações legais, resoluções, orientações, pareceres, publicações
e programas educacionais que podem ser encontrados no site do Ministério da Educação
(www.portalmec.gov.br).Revistas e periódicos que tratem da Educação Nacional. Avaliação escolar;
concepções e práticas. Projetos de trabalho. Planejamento Escolar. Proposta Pedagógica. Orientações
Curriculares para o Ensino Médio. Currículo e interdisciplinaridade. Temas transversais em educação.
Didática. A importância do jogo na educação. A língua escrita numa perspectiva interacionista Projeto
Político Pedagógico. Educação Inclusiva. Educação étnico-racial.
T.N.S PSICÓLOGO: Teorias e técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas psicoterápicas de
fundamentação psicanalítica (infância, adolescência, idade adulta e velhice). O processo
psicodiagnóstico e as técnicas projetivas (infância e adolescência). Modelos de psicoterapia. Aplicações
clínicas das psicoterapias. Avaliação, métodos e técnicas psicoterápicas. Manejo clínico das técnicas
psicoterápicas. Conhecimentos gerais e específicos dos conceitos clínicos e terapêuticos fundamentais
na psiquiatria e na saúde mental. Modelos de Psicologia do Desenvolvimento, Psicanalítico, Piagetiano,
Aprendizagem Social. Cidadania, classes populares e doença mental. Política de saúde mental no
Brasil: visão histórica; Medicina, psiquiatria, doença mental; Epidemiologia social das desordens
mentais; Considerações sobre terapêuticas ambulatoriais em saúde mental; Perspectivas da psiquiatria
pós-asilar no Brasil; Saúde mental e trabalho.
T.N.S MÉDICO UROLOGISTA: 1. Sistemas de distúrbios do trato urinário; 2. Exame físico do trato
urinário; 3. Refluxo vésicouretral; 4. Infecção urinária; 5. Moléstia sexualmente transmissível; 6.
Calculose urinária; 7. Câncer de bexiga, pelve e ureter; 8. Neoplasias renais; 9. Neoplasias da
próstata; 10. Prostatites; 11. Tumores genitais; 12. Bexiga neurogênca; 13. Insuficiência renal
crônica; 14. Doenças do pênis e uretra masculina; 15. Impotência sexual; 16. Infertilidade; 17.
Hipertensão arterial renovascular; 18. Noções sobre terapia de substituição da função renal; 19.
Cirurgias; 20. Urgência e Emergência; 21. Princípios da cirurgia; 22. Propedêutica e avaliação do
paciente cirúrgico; 23. Transfusão; 24. Controle hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico; 25.
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Antimicrobianos em cirurgia geral; 26. Anestésicos locais. Anestesia loco regional; 27. Fios de sutura:
aspectos práticos do seu uso; 28. Curativos: técnica e princípios básicos; 29. Pré e pós-operatório em
cirurgias eletivas e de urgência/emergência; 30. Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias; 31.
Imunologia e transplantes. Mecanismos de rejeição.
T.N.S MÉDICO ORTOPEDIA/ TRAUMA: 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 pélvico. Fratura patológica (osteosssarcoma). Osteoporose. Síndrome
compartimental.Doença tromboembólica. Hallux 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 de 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 freqüentes 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. Fraturas: Princípios Gerais das Fraturas e Fraturas
e luxações em crianças. Retardo de Consolidação e Pseudoartrose. Infecções. Distúrbios traumáticos
das Articulações. Membros Inferiores e Coluna Vertebral.
T.N.S MÉDICO GINECO/ OBSTETRA: Alterações Menstruais: Amenorréias; hemorragia disfuncional;
ciclo menstrual. Planejamento familiar: anticoncepcional oral injetável (mensal e trimestral); método
de barreira e natura; DIU; anticoncepção na amamentação; anticoncepção na adolescência;
anticoncepção de emergência e cirúrgica. Climatério: perimenopausa; terapia de reposição hormonal;
osteoporose; sexualidade. Infecções: DST; doença inflamatória pélvica; HIV; papilomavírus.
Mastologia: prevenção de câncer de mama; rasteio do câncer de mama; lesões benignas e malignas.
Patologias benignas do útero: miomas; endometrioses; dismenorreia; dor pélvica; incontinência
urinária. Operações ginecológicas: curetagem; prolapsos; histerectomia e tumores anexais. Gravidez:
diagnóstico; laboratório pré natal; propedêutica básica. Parto: assistência e mecanismo do parto
normal, cesariana. Puerperio: normal; planejamento familiar; amamentação; infecções psicoses.
Patologias da gravidez: aborto; hiperemese; sangramentos;
hipertensão arterial; diabetes na gravidez e infecções. Medicina fetal: crescimento e desenvolvimento;
cardiotocografia; ultrasonografia; maturidade fetal e vitalidade.
T.N.S MÉDICO GERIATRA: Transição demográfica e epidemiológica; Biologia do envelhecimento /
Teorias do envelhecimento; Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento; Prevenção e
promoção da saúde; Geriatria básica; Exames complementares e Instrumentos de avaliação; Distúrbio
hidroeletrolítico; Déficit cognitivo, Demências; Delirium; Depressão e Ansiedade; Instabilidade postural
e Quedas; Imobilidade e Úlceras de pressão; Incontinência urinária e fecal; Iatrogenia e Farmacologia
em geriatria; Cardiologia: Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência Cardíaca, Doença arterial
coronária, Arritmias, Doença arterial periférica, Doenças da carótida, Valvulopatias, Endocardite,
Cardiomiopatias, Hipotensão arterial; Aterosclerose, Fatores de risco cardiovascular; Doenças
cerebrovasculares: Acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico; Síndromes parkinsonianas,
Tremor essencial, Doença de Parkinson; Pneumologia: Pneumonias, Doença pulmonar obstrutiva
crônica (inclui asma), Embolia pulmonar, Tuberculose; Gastroenterologia: Doenças do esôfago,
Gastrites, úlceras péptica e gástrica, Doenças do fígado, Doenças dos intestinos, Doenças da vesícula e
vias biliares; Urologia e Nefrologia: Hiperplasia prostática, Prostatite, Disfunção erétil, Insuficiência
renal; Doenças osteomioarticulares: Osteoporose, Osteomalácia, Osteoartrite, Artrite reumatóide,
Doença de Paget, Fibromialgia; Endocrinologia: Diabetes mellitus, Doenças da tireóide, Síndrome
metabólica, Obesidade, Climatério; Neoplasias; Doenças dermatológicas; Anemia / Mieloma múltiplo;
Sexualidade; Nutrição; Infecções e imunizações; Cirurgia e anestesia , Risco Cirúrgico no idoso;
Doenças dos órgãos dos sentidos; Sono no Idoso; Reabilitação; Equipe multidisciplinar, modalidades
de atendimento; Cuidados paliativos e ao final da vida. Mal de Alzheimer.
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T.N.S MÉDICO ANESTESIOLOGISTA: Sistema nervoso. Sistema respiratório. Sistema
cardiocirculatório. Sistema urinário. Sistema digestivo. Metabolismo. Sistema endócrino e substâncias
moduladoras. Farmacologia dos sistemas nervoso, cardiovascular e respiratório. Reposição e
transfusão. Preparo pré-anestésico. Anestesia inalatória e venosa. Física e anestesia. Farmacocinética e
farmacodinâmica da anestesia inalatória. Farmacologia dos anestésicos locais. Bloqueios
subaracnoídeo, peridural e periférico. Anestesia e sistema endócrino. Hipotermia. Transmissão e
bloqueio neuromuscular. Anestesia em: obstetrícia e ginecologia, cirurgia abdominal, pediatria,
neurocirurgia, urologia,oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica e cirurgia buco -maxilofacial,
cirurgia torácica, em urgências e em geriatria. Anestesia ambulatorial e para procedimentos
diagnósticos. Anestesia e sistema cardiovascular. Recuperação anestésica. Complicações da anestesia.
Choque. Parada cardíaca e reanimação. Monitorização e terapia intensiva. Ventilação artificial.
T.N.S MÉDICO OTORRINOLARINGO: Patologia e tratamento do ouvido externo, do ouvido médio e
do ouvido interno. Otoneurologia. Anatomia e patologia do nervo facial. Anatomia e fisiologia do nariz e
seios paranasais. Diagnóstico, patologia e tratamento das doenças crônicas do nariz e seios
paranasais. Anatomia e fisiopatologia do anel linfático de Waldeyer. Anatomia e fisiopatologia da
cavidade bucal, faringe, laringe e pescoço. Doenças e tratamento das glândulas salivares, cavidade
bucal, faringe e laringe. Distúrbios da fala e da linguagem. Alergia em Otorrinolaringologia.
Anatomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da audição.
Semiologia, sintomatologia e diagnósticos das principais afecções da laringe, glândulas salivares, órgão
auditivo e seios paranasais. Testes básicos da avaliação auditiva: caracterização audiológica das
principais patologias do ouvido. Doenças do ouvido externo. Otite média aguda Otite média secretora
Otite média crônica sem colesteatoma Otite média crônica com colesteatoma Complicações das otites
médias Deficiências auditivas Otosclerose Surdez súbita Labirintopatias periféricas Doença de Ménière
Neuroma do acústico Tumor glômico Paralisia facial Síndromes vestibulares periféricas Rinopatias
alérgicas e não alérgicas Rinossinusites agudas e crônicas Polipose naso-sinusal Epistaxetopodiagnóstico e tratamento Hiperplasia do anel de waldeyer Tumores malignos e benignos no nariz e
cavidades paranasais Rinossinusopatias da infância Patologias congênitas da laringe Laringites agudas
e crônicas Estridor laríngeo Disfonia Tumores benignos e malignos da laringe Paralisias da laringe
Infecções agudas da faringe. Amigdalites agudas e crônicas. Adenoidites Tumores da rinofaringe
Tumores da faringe Linfadenopatias cervicais não neoplásicas Urgências em otorrinaringologia Estudo
das patologias benignas e malignas das glândulas salivares, da cavidade oral e seus anexos Afecções e
síndromes otoneurológicas. Paralisia facial periférica. Afecções benignas do pescoço. Laringoscopia.
Manifestações otorrinolaringológicas na Aids.
T.N.S MÉDICO PEDIATRA/ PUERIC.: 1- Aspectos gerais da anamnese. 2- Aspectos gerais do exame
clínico e da interpretação dos exames laboratoriais na criança e no adolescente. 3- Crescimento e
desenvolvimento. 4- Imunização e vacinas. 5- Problemas especiais de saúde que afetam o
adolescente. 6- Necessidades nutricionais da criança e do adolescente. 7- Desnutrição e obesidade. 8Deficiências e excessos de vitaminas e de sais minerais. 9- Distúrbios hidroeletrolíticos. 10- A criança
criticamente enferma. 11- Bases das desordens genéticas. 12- Principais defeitos metabólicos 13Recém-nascido normal. 14- Recém-nascido prematuro e o recém-nascido de baixo peso. 15Principais problemas que acometem o recém-nascido. 16- Distúrbios imunológicos, infecciosos e
alérgicos na criança e no adolescente. 17- Doenças osteoarticulares, reumáticas e neuromusculares na
criança e no adolescente. 18- Sistema digestivo e as doenças que acometem a criança e o adolescente.
19- Sistema respiratório e as doenças que acometem a criança e o adolescente. 20- Sistema
cardiovascular e as doenças que acometem a criança e o adolescente. 21- Sistema renal e as doenças
que acometem a criança e o adolescente. 22- Sistema nervoso e as doenças que acometem a criança e
o adolescente. 23- Doenças que acometem os olhos, os ouvidos e o nariz da criança e do adolescente.
24- Principais doenças dermatológicas que acometem a criança e o adolescente. 25- Doenças
oncológicas e hematológicas que acometem a criança e o adolescente. 26- Intoxicações,
envenenamentos e acidentes por animais peçonhentos.
T.N.S MÉDICO CARDIOLOGISTA: HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: conceito, prevalência,
Importância epidemiológica, causas, lesões órgão- alvo, exames complementares, terapêutica

36

PMV– Edital 01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE/MG
Edital de Abertura de Concurso Público n° 01/2015
(medicamentosa e não-medicamentosa). Síndrome metabólica: conceito, reconhecimento, exames
complementares, terapêutica, abordagem multidisciplinar. Doença arterial coronariana: conceito,
fatores de risco, prevenção primária e secundária, angina estável, síndrome coronariana aguda com e
sem supradesnivelamento do segmento ST, exames complementares, indicação de intervenções
terapêuticas (cirurgia de revascularização miocárdica, angioplastia transluminal coronária com stent),
terapia medicamentosa , prognóstico. Exames complementares para elucidação diagnóstica na
cariologia: eletrocardiograma de repouso convencional, ecocardiograma bidimensional com doppler,
MAPA, Holter de 24 horas, Tilt test, teste ergométrico, cintilografia do miocárdio em repouso e no
estresse, ressonância nuclear magnética, cateterismo cardíaco: indicações e interpretação.
Dislipidemias: tipos, importância como fator de risco para doenças cardiovasculares, exames
complementares, terapêutica medicamentosa e não-medicamentosa. Doenças valvulares cardíacas:
conceito, diagnóstico, exames complementares, indicação para tratamento clinico ou cirúrgico,
terapêutica medicamentosa e não-medicamentosa. Arritmias cardíacas: causa, diagnóstico e
terapêutica das arritmias cardíacas mas freqüentes. Insuficiência cardíaca: conceito, epidemiologia,
etiologia , diagnóstico, insuficiência cardíaca com área cardíaca normal, exames complementares,
terapêutica medicamentosa, nãomedicamentosa e intervencionista. Doença de chagas.
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ANEXO IV
CRONOGRAMA
DATA

EVENTO

LOCAL

09/11/2015 a
10/11/2015

Período para pedido de isenção de pagamento do valor
da taxa de inscrição

Na Prefeitura Municipal de Vazante – Rua Osório Soares,
600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG,
onde receberá o Formulário de Pedido de Isenção da Taxa
de Inscrição.

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de
pagamento do valor da taxa de inscrição

No site www.magnusconcursos.com.br a relação dos
pedidos deferidos no dia 24/11/2015, assegurado o direito
de recurso junto à Comissão do Concurso Público, no
prazo de três dias úteis a partir do primeiro dia
subseqüente à divulgação da relação de deferimentos,
podendo ser via CORREIOS com Aviso de Recebimento
(AR) com data de postagem dentro do prazo recursal.

Inscrições dos Candidatos no Concurso Público

Através
do
endereço
eletrônico
www.magnusconcursos.com.br, sendo que aos
candidatos com dificuldade de acesso à internet,
será disponibilizado ATENDIMENTO PRESENCIAL
na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE
VAZANTE, exceto aos sábados,domingos e
feriados, no horário de 12h às 17h.

Entrega do Laudo Médico pelo candidato que
quiser concorrer como deficiente

Sede PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE,
exceto aos sábados, domingos e feriados Ou via
Correios Item 4.3 Edital.

Último dia para envio do Laudo Médico pelo
candidato que quiser concorrer como deficiente.

Sede PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE,
exceto aos sábados, domingos e feriados Ou via
Correios Item 4.3 Edital.

Último dia para pagamento do valor da taxa de
inscrição(boleto bancário)

Estabelecimento bancário, observado o horário de
atendimento e das transações financeiras de cada
instituição.

Divulgação do Mapa Estatístico (Candidatos x
Vagas) e da Relação de Candidatos Inscritos

Endereço Eletrônico da empresa organizadora
www.magnusconcursos.com.br.

Divulgação do Local de Realização das Provas
(Objetiva de Múltipla Escolha e Prática) e
confirmação de data e horários de provas

Na sede da Prefeitura Municipal de Vazante e
disponível no site: www.magnusconcursos.com.br

Disponibilização do Comprovante Definitivo de
Inscrição - CDI de todos os candidatos

Endereço Eletrônico da empresa organizadora
www.magnusconcursos.com.br.

10/01/2016

Realização das Provas: Objetiva de Múltipla
Escolha e Prática.

Município de Vazante.

11/01/2016

Divulgação do Gabarito Oficial

Endereço Eletrônico da empresa organizadora
www.magnusconcursos.com.br.

24/01/2016

Divulgação do Gabarito Definitivo e Resultado
Geral (em ordem alfabética, contemplando todos os
candidatos envolvidos: classificados, excedentes,
reprovados e ausentes), depois de decorrido o
prazo recursal e emitidos os respectivos pareceres.

Endereço Eletrônico da empresa organizadora
www.magnusconcursos.com.br.

25/01/2016 a
27/01/2016

Entrega dos Títulos pelos candidatos inscritos
no(s) cargo(s) mencionado(s) no item 5.3.2 deste
Edital e que obtiverem a pontuação mínima exigida
na Prova Objetiva de Múltipla Escolha.

O candidato, deverá enviar por meio de SEDEX
com aviso de recebimento, com data de postagem
até o dia 27/01/2016, para a Prefeitura Municipal de
Vazante – Concurso Público 01/2015, Praça 16 de
Setembro, n°24, Bairro: Centro, CEP: 37440-000 –
Vazante-MG.

Até o dia
10/02/2016

Divulgação do Resultado Final (em ordem de
classificação, contemplando somente os candidatos
classificados e excedentes), depois de decorrido o
prazo recursal e emitidos os respectivos pareceres.

Na sede da Prefeitura Municipal de Vazante e
disponível no site: www.magnusconcursos.com.br

Homologação do Resultado Final

Na sede da Prefeitura Municipal de Vazante e
disponível no site: www.magnusconcursos.com.br

24/11/2015

09/11/2015 a
09/12/2015

10/12/2015

30/12/2015

07/01/2016

-
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