
  

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA  1 / 18 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 
EDITAL N.º 01/2015, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 
EDITAL N.º 01/2015, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015 

  A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, no uso de suas atribuições legais e em 
consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal, torna pública a realização de Concurso Público 
destinado a selecionar candidatos para o provimento efetivo nos cargos de níveis fundamental, médio e 
superior para preenchimento de vagas dos quadros de carreiras e formação de cadastro de reserva, nos 
termos do disposto na Lei Municipal n.º 974/2005, de 10 de fevereiro de 2005; Lei Municipal n.º 921, de 10 de 
dezembro de 2009; Lei Municipal n.º 331, de 27 de fevereiro de 1991 e mediante as condições estabelecidas 
neste Edital 

 

1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1) O Concurso Público n.º 01/2015 é regido por este Edital e executado pelo CETAP – Centro de 

Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., sob supervisão da Comissão do 

Concurso Público composta pelos Servidores Anaide Costa Maia (Presidente), Edmilton Santos e Silva 

Filho, Fabiano Barbosa Nascimento, Marildete Freire Souza, Pedro Frederico de Lima Filho, Luis 

Carlos Alves Pereira; conforme Decreto n.º 191/2015-GAB/PMSJP da Prefeitura Municipal de São João 

de Pirabas. 

1.2) O Concurso Público, regido por este Edital, compreenderá a aplicação das seguintes Avaliações: 

 a) 1ª Fase: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter Eliminatório e Classificatório, para 
todos os candidatos inscritos; 

 b) 2ª Fase: Prova de Títulos, de caráter Classificatório, para todos os candidatos inscritos nos 
Cargos de Magistério. 

1.3) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada, prioritariamente, no Município de SÃO JOÃO DE 

PIRABAS/PA, e também poderá ser executada em outra localidade caso haja indisponibilidade de 

locais suficientes ou adequados para a realização da mesma. 

1.4) O horário de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha observará o horário local de SÃO JOÃO 

DE PIRABAS/PA, a ser expressamente informado no Edital de Homologação das Inscrições e de 

Divulgação dos Locais e Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e será realizada nos seguintes 

turnos: 

 a)  Cargos de Nível Médio: MANHÃ; 

 b) Cargos de Nível Fundamental e Nível Superior: TARDE. 

1.5) Faz parte integrante deste Edital os seguintes anexos:  

 a) ANEXO 01 – Conteúdo Programático; 

 b) ANEXO 02 – Cronograma Completo; 

 c) ANEXO 03 – Informações dos Cargos. 

1.6) Os candidatos nomeados estarão subordinados à Lei Municipal n.º 974/2005, de 10 de fevereiro de 
2005; à Lei Municipal n.º 921, de 10 de dezembro de 2009 e à Lei Municipal n.º 331, de 27 de fevereiro 
de 1991. 

 

2. DOS CARGOS 

 
2.1) As informações referentes a Atribuições, Nível de Escolaridade, Requisitos para Investidura no Cargo, 

Quantidade de Vagas dos Cargos, Carga Horária e Remuneração estão dispostos no Anexo 03 – 
Informações dos Cargos deste Edital.  

2.2) A carga horária dos cargos descritos no Anexo 03 – Informações dos Cargos será de quarenta horas 
semanais. 
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3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 

 
3.1) O candidato aprovado neste Concurso Público deverá comprovar, até a convocação para o Processo 

de Investidura, os seguintes requisitos para a investidura no cargo: 
 a) ser brasileiro nato/naturalizado ou possuir os direitos inerentes a tal nas condições previstas no 

artigo 12, §1º da Constituição Federal; 
 b) possuir os pré-requisitos exigidos para o exercício do cargo na data da posse, conforme o item 

2 e Anexo 03 deste Edital; 
 c) estar em dia com as obrigações militares (se do sexo masculino) e eleitorais, comprovadas à 

época da nomeação; 
 d) estar em gozo dos direitos políticos; 
 e) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
 f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada perante 

avaliação médica pré-admissional; 
 g) nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da legislação vigente: 
  g.1)  não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego ou  função pública; 
  g.2)  não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em 

 julgado, pela prática de crimes contra a Administração Pública capitulados no 
 Título XI da Parte Especial no Código Penal Brasileiro, na Lei n.º 7.492, de 16 de junho 
de 1985 e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 

 h) apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem necessárias à 
época da posse; 

 i) a deficiência que lhe garantiu o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência no presente certame; 

 j) declarar concordância com todos os termos deste Edital;    
3.2) A não-comprovação de qualquer dos requisitos especificados no subitem 3.1 impedirá a posse do 

candidato. 
 

4. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

 
4.1) Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche 

os requisitos citados nos itens 02 e 03 deste Edital, sob pena de ser impedido de tomar posse no 
cargo, mesmo que aprovado neste concurso. 

4.2) Os valores da taxa de inscrição serão os seguintes: 
 

Nível de Escolaridade Valor 

Nível Fundamental  R$ 50,00 

Nível Médio R$ 60,00 

Nível Superior R$ 80,00 

 
4.3) O pagamento da importância relativa à taxa de inscrição deverá ser efetuado e recolhido através de 

boleto bancário gerado pelo Sistema Eletrônico de Inscrições, no site http://www.cetapnet.com.br, o 
qual deverá ser impresso após a conclusão do preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição.  

4.3.1) As instruções sobre o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição e a geração do boleto 
bancário estão previstas no item 05 deste Edital. 

4.4) É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros, para outros cargos 
ou para outros concursos. 

4.5) O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, em hipótese alguma, salvo 
em caso de cancelamento do certame. 

4.6) Aos candidatos com deficiência e aos hipossuficientes será concedida isenção do pagamento da taxa 
de inscrição, desde que respeitadas as exigências previstas neste Edital. 

4.6.1) A isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser requerida nos termos previstos no item 05 
deste Edital. 
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5. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

 
5.1) As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet, através do endereço eletrônico 

http://www.cetapnet.com.br. 
5.2) O CETAP e a Prefeitura Municipal de São João de Pirabas não se responsabilizarão por Formulário 

Eletrônico de Inscrição não recebido por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como, outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados. 

5.3) O candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, confirmar seus dados, gerar e 
imprimir o boleto bancário, utilizando o Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP. 

5.3.1) As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo o CETAP o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o 
Formulário de forma completa e correta. 

5.4) O pagamento da taxa de inscrição será efetuado, exclusivamente, através de boleto bancário gerado 
pelo Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP. 

5.5) O boleto bancário gerado pelo Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP terá vencimento datado 
para os dois dias subsequentes à data em que foi gerado, exceto os boletos que forem gerados no 
último dia de inscrição. 

5.5.1) Após o vencimento do boleto bancário, o título não poderá ser utilizado para pagamento da inscrição 
podendo, porém, ser reimpresso através do Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP que irá gerar 
novo boleto com nova data de vencimento, observando as mesmas condições do subitem 5.5 deste 
Edital. 

5.5.2) Boletos gerados no último dia de inscrição, mesmo que reimpressos, terão como data de vencimento o 
primeiro dia útil posterior ao último dia de inscrição. 

5.6) As instruções de pagamento estarão impressas no próprio boleto bancário. 
5.7) Ao realizar a inscrição, o candidato deverá acompanhar a confirmação do pagamento de sua taxa de 

inscrição através do endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br que disponibilizará, ao candidato, 
em ambiente eletrônico personalizado, as informações fornecidas pelo Banco acerca do recebimento 
da taxa de inscrição. 

5.7.1) Em caso de não confirmação do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá informar o erro 
material ao CETAP, nos termos do item 06 deste Edital que dispõe a respeito da Confirmação das 
Inscrições. 

5.8) Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá manter, em segurança, o boleto bancário 
devidamente autenticado, que deverá ser conservado até a data de realização da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha. 

5.9) As inscrições somente serão acatadas após a verificação do pagamento da taxa de inscrição. 
5.10) Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. 
5.10.1) Poderá ser eliminado do concurso o candidato que realizar sua inscrição utilizando CPF de terceiros ou 

com numeração incorreta. 
5.11) Informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico 

http://www.cetapnet.com.br. 
5.12) Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se de que preenche 

todos os requisitos exigidos.  
5.13) O candidato deverá declarar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, que tem ciência e aceita que, caso 

aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por 
ocasião da posse. 

5.14) O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento especial para a realização da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha deverá indicar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, o(s) recurso(s) 
especial(is) necessário(s) e, ainda, enviar no período respectivo fixado no Anexo 02 – Cronograma 
Completo deste Edital, via SEDEX (com data de postagem até o último dia do período de entrega da 
documentação) para a sede do CETAP em Belém/PA (ver endereço no item 15 deste Edital) ou 
entregar, pessoalmente, em um dos polos de atendimento do CETAP nos Municípios de BELÉM/PA e 
SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA (ver endereços no item 15 deste Edital), até o último dia do período de 
entrega da referida solicitação para atendimento especial, no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 
17:00 horas, a solicitação de atendimento especial acompanhada de laudo médico (original ou cópia 
autenticada em cartório), todos legíveis e que justifiquem o(s) recurso(s)  especial(ais) solicitado(s).  

5.14.1) Após este período mencionado no subitem 5.14 e no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital, a 
solicitação de atendimento especial será indeferida, salvo nos casos de força maior, que serão 
apreciados pelo CETAP juntamente com a Comissão do Concurso Público. 

http://www.cetapnet.com.br/
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5.15) A solicitação de atendimento especial deverá ser enviada ou entregue pessoalmente, em envelope 
tamanho A4, devidamente lacrado e etiquetado conforme modelo a seguir: 

 

SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

Nome completo do candidato 

CPF do candidato 

 
5.16) A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 

razoabilidade. 
5.17) A inexistência de laudo médico para qualquer solicitação de atendimento especial implicará no não 

atendimento da mesma. 
5.17.1) O laudo médico valerá somente para este Concurso e para esta finalidade de solicitação de 

atendimento especial, e, não será devolvido, nem mesmo fornecida cópia do mesmo. 
5.18) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha, além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá levar um acompanhante que ficará 
em sala reservada para esta finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata 
que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de prova. 

5.19) O CETAP não se responsabilizará por solicitação de atendimento especial não recebida por motivos de 
extravio, bem como, outros fatores que impossibilitem o recebimento dos documentos.  

5.20) A relação dos candidatos que tiveram a solicitação de atendimento especial deferido e indeferido será 
divulgada na Lista Provisória de Candidatos Inscritos. 

5.21) Os candidatos com deficiências, que preencham os requisitos da Lei Estadual n.º 6.988, de 2 de julho 

de 2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, de 4 de julho de 2007, e os hipossuficientes 

que desejarem a isenção do pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público, deverão indicar, 

no Formulário Eletrônico de Inscrição, a opção que solicita a isenção e, ainda, enviar no período 

respectivo fixado no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital, via SEDEX (com data de 

postagem até o último dia do período de envio/entrega da documentação) para a sede do CETAP em 

Belém/PA (ver endereço no item 15 deste Edital) ou entregar, pessoalmente, em um dos polos de 

atendimento do CETAP nos Municípios de BELÉM/PA e SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA (ver endereços 

no item 15 deste Edital), até o último dia do período de envio/entrega da referida solicitação de isenção 

do pagamento da taxa de inscrição, no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, os 

documentos listados nos subitens 5.23 e/ou 5.25 deste Edital. 

5.22) O candidato que solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá preencher os seguintes 

requisitos: 

 a)  ser pessoa com deficiência; e/ou, 

 b)  ser hipossuficiente. 

5.23) Os candidatos com deficiência, conforme previsão constante na Lei Estadual nº 6.988, de 2 de julho de 

2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, de 4 de julho de 2007, deverão enviar/entregar os 

seguintes documentos: 

 a) Requerimento de Isenção da taxa de inscrição devidamente preenchido, disponibilizado no 

endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br; 

 b) Cópia do Documento de Identidade nos termos do subitem 9.13 deste Edital; 

 c) Laudo Médico (original ou cópia autenticada em cartório) legível atestando a espécie e o grau 

ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, expedido no prazo 

máximo de 12 (doze) meses antes do término do período das inscrições, caso esta não seja 

considerada definitiva. O Laudo Médico deverá conter o nome e o documento de identidade 

(RG) do candidato, a assinatura, carimbo e CRM do profissional; 

 d)  Cópia autenticada da carteirinha ou declaração de cadastramento da instituição de deficientes 

a qual pertence. 

5.24)  Os candidatos hipossuficientes deverão preencher os seguintes requisitos: 
 a) estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de 

que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; 
 b) pertencer à família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007. 
5.24.1) Será considerada família de baixa renda aquela com renda familiar mensal per capita de até meio 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6135.htm
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salário mínimo ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos, nos termos das 
alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

5.24.2) Será considerada renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os 
membros da família e renda familiar per capita a razão entre a renda familiar mensal e o total de 
indivíduos na família. 

5.24.2.1) Não serão incluídos, no cálculo da renda familiar mensal, os rendimentos percebidos dos programas 
previstos nas alíneas do inciso IV do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

5.25) Os candidatos hipossuficientes deverão enviar/entregar os seguintes documentos: 
 a) Requerimento de Isenção da taxa de inscrição devidamente preenchido, disponibilizado no 

endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br; 
 b) Declaração de Comprovação de Renda Familiar (Declaração de Hipossuficiência Financeira) 

devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no endereço eletrônico 
http://www.cetapnet.com.br, incluindo a renda do candidato; 

c) Indicação do Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo CadÚnico no Requerimento 
de Isenção da taxa de inscrição previsto na alínea "a" do subitem 5.25 deste Edital; 

 d) Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa renda, nos termos do 
Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007, devidamente preenchida conforme modelo 
disponibilizado no endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br; 

 e) Documento(s) que comprove(m) a renda familiar de todos os membros da família indicados na 
Declaração de Comprovação de Renda Familiar, incluindo a renda do candidato. Esta 
comprovação deverá ser realizada por meio do envio/entrega dos seguintes documentos, nos 
casos de: 

  e.1) empregados de empresas privadas: cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e 
anotações do último contrato de trabalho (com as alterações salariais), e da primeira 
página subsequente em branco;  

  e.2) servidores públicos: cópia autenticada em cartório de contracheque; 
  e.3) autônomos: declaração de próprio punho dos rendimentos correspondentes a contratos de 

prestação de serviço e/ou original ou cópia autenticada em cartório de contrato de 
prestação de serviços e de recibo de pagamento autônomo (RPA) e cópia autenticada em 
cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham 
fotografia, identificação e anotação do último contrato e da primeira página subsequente 
em branco ou com correspondente data de saída da anotação do último contrato de 
trabalho; 

  e.4) desempregados: declaração de próprio punho de que está desempregado, não exerce 
atividade como autônomo, não participa de sociedade profissional e que a sua situação 
econômica não lhe permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do sustento 
próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das 
afirmativas, cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato 
de trabalho e da primeira página subsequente em branco e com correspondente data de 
saída da anotação do último contrato de trabalho; 

  e.5) servidores públicos, exonerados ou demitidos: cópia autenticada em cartório do ato 
correspondente e sua publicação no órgão oficial, além dos documentos constantes da 
subalínea “e.2”, da alínea “e” do subitem 5.25 deste Edital; 

  e.6) pensionistas: cópia autenticada em cartório do Comprovante de Crédito atual do benefício, 
fornecido pela Instituição pagadora, cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação 
do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco ou com 
correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 

  e.7) estagiários: cópia autenticada em cartório do Contrato de Estágio; cópia autenticada em 
cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham 
fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho e da primeira página 
subsequente em branco ou com correspondente data de saída da anotação do último 
contrato de trabalho. 

 f) cópia do Documento de Identidade do candidato nos termos do subitem 9.13 deste Edital; 

 g) cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato; 
 h) cópia autenticada das últimas 03 (três) contas de energia elétrica com o mesmo endereço do 

candidato conforme indicado no Formulário Eletrônico de Inscrição, as quais não deverão 
ultrapassar o consumo mensal de 100 Kwh. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6135.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6135.htm
http://www.cetapnet.com.br/
http://www.cetapnet.com.br/
http://www.cetapnet.com.br/
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5.26) A Declaração de Comprovação de Renda Familiar deve ser preenchida com os dados de todos os 
membros da família, os quais também deverão ter suas respectivas rendas comprovadas pelos 
documentos listados na alínea “e” do subitem 5.25 deste Edital. 

5.26.1) O CETAP verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato e terá decisão terminativa 
sobre a concessão, ou não, da isenção. 

5.27) Os documentos listados nos subitens 5.23 e 5.25 deste Edital deverão ser enviados ou entregues 
pessoalmente, em envelope tamanho A4, devidamente lacrado e etiquetado conforme modelo a seguir: 

SEAD 

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

Nome completo do candidato 

CPF do candidato 

 
5.28) As informações prestadas no Requerimento de Isenção de taxa de inscrição e na Declaração de 

Hipossuficiência Financeira, bem como toda a documentação apresentada serão de inteira 
responsabilidade do candidato que responderá por qualquer falsidade.  

5.29) Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  
 a) omitir informações;  
 b) fraudar e/ou falsificar documentação;  
 c) pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; ou  
 d) não observar o prazo e os horários estabelecidos no subitem 5.21 e no Anexo 02 – 

Cronograma Completo deste Edital. 
5.30) 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 6 de setembro de 1979.  
5.31) A entrega da documentação exigida será de responsabilidade exclusiva do candidato, o CETAP não se 

responsabilizará por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada completa ou incompleta da 
referida documentação. 

5.32)  Não será permitida, após a entrega do Requerimento de Isenção de taxa de inscrição, da Declaração 
de Hipossuficiência Financeira e dos demais documentos comprobatórios, a complementação da 
documentação, bem como, revisão. 

5.33)  Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax, via correio eletrônico 
ou, ainda, fora do prazo. 

5.34) O deferimento do pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição ficará condicionado à 
comprovação da deficiência e/ou da hipossuficiência atestada(s) pelo encaminhamento da 
documentação especificada nos subitens 5.23 e/ou 5.25 deste Edital. 

5.35) A simples entrega da documentação não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de 
inscrição, a qual estará sujeita à análise por parte do CETAP nos termos das regras previstas neste 
Edital. Os documentos listados nos subitens 5.23 e 5.25 apresentados não serão devolvidos.  

5.36) O não-cumprimento das diretrizes previstas sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição, a falta 
ou inconformidade de alguma documentação e/ou informação, ou a solicitação apresentada fora do 
período fixado implicará indeferimento do referido pedido. 

5.37)  Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital, será divulgada a Relação Preliminar 
das Solicitações de Isenção do Pagamento da taxa de inscrição Deferidas e Indeferidas, nos termos do 
item 13 deste Edital. 

5.38)  Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos 
poderão interpor recursos através do Portal de Acompanhamento no endereço eletrônico do CETAP, 
os quais serão devidamente analisados. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.  

5.39) Após análise dos recursos, será divulgada a Relação Definitiva das Isenções Deferidas e Indeferidas, 
nos termos do item 13 deste Edital. 

5.40)  Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos nos 
termos do subitem 5.39 deste Edital e, ainda, tenham interesse em efetivar a respectiva inscrição neste 
Concurso Público, deverão acessar o Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP, gerar uma nova 
inscrição seguindo todos os demais procedimentos descritos neste Edital sobre a inscrição no certame 
e efetuar o pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição. 

5.41) Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos e 
que não efetivarem a sua inscrição através do pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição 
dentro do prazo previsto não participarão deste Concurso Público. 

5.42)  O candidato poderá inscrever-se para concorrer a mais de um cargo, desde que sejam realizados em 
turnos diferentes, conforme subitem 1.4 deste Edital.  

5.43)  Caso o candidato realize mais de uma inscrição para o mesmo turno de aplicação da Prova Objetiva de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D83936.htm#art10
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Múltipla Escolha, será considerada como oficial apenas a mais recente, considerando a data, hora, 
minuto e segundo do preenchimento da inscrição no Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP. 

5.44) As informações prestadas pelo candidato, durante a fase de inscrição, são de sua inteira 
responsabilidade. A declaração falsa ou inexata dos dados fornecidos pelo candidato poderá gerar o 
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. 

5.45) Outras Informações: 
 a)  Só o pagamento da taxa de inscrição não significa que o candidato esteja inscrito, estando 

sujeito à confirmação posterior, quando será publicada a Lista Provisória de Candidatos 
Inscritos; 

 b)  Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional; 
 c)  Não serão recebidas inscrições por via postal, via fax, correio eletrônico, condicional ou 

extemporânea; 
 d) Não haverá, em hipótese alguma, a alteração de cargo e/ou localidade escolhido(s) pelo 

candidato no ato da inscrição, seja antes, durante ou depois do Concurso Público. 
5.46) As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de 

inscrição ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.  
 

6. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

 
6.1) A confirmação das inscrições dar-se-á através da Lista Provisória de Candidatos Inscritos a ser 

publicada nos termos do item 13 deste Edital. 
6.1.1) Na Lista Provisória de Candidatos Inscritos no Concurso Público, serão divulgadas, em ordem 

alfabética, as seguintes relações: 
 a) Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas; 
 b) Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às vagas 

reservadas às pessoas com deficiência deferidas e indeferidas; 

 c) Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de atendimento especial para 
a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas e indeferidas. 

6.2) O ato de Confirmação da Inscrição consiste na verificação, por parte do candidato, de seus dados 
divulgados na Lista Provisória de Candidatos Inscritos. 

6.3) O candidato deverá recorrer, em face das seguintes ocorrências na Lista Provisória de Candidatos 
Inscritos: 

  a) ausência do seu nome em qualquer uma das Relações; 

 b) erro cadastral (nome completo, CPF, data de nascimento e opção de cargo); 

 c) inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos com inscrições indeferidas; 

 d) inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para 

concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas, em caso de não ser 

candidato com deficiência; 

 e) não inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições 

para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, em caso de ser candidato 

com deficiência e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital; 

 f) inclusão de seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de 

atendimento especial para a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em 

caso do candidato não possuir necessidade de atendimento especial; 

 g) não inclusão de seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações 

de atendimento especial para a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em 

caso do candidato possuir necessidade de atendimento especial e ter realizado todo o 

procedimento de solicitação previsto neste Edital. 

6.4) Em quaisquer dos casos previstos no subitem 6.3 deste Edital, o candidato deverá interpor recurso, nos 
termos do item 12 deste Edital, observando o período determinado para a Confirmação das Inscrições 
no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital. 

6.5) O candidato que confirmar a presença de seu nome na Lista Provisória de Candidatos Inscritos e 
verificar que todos os seus dados encontram-se de forma correta terá sua inscrição confirmada e 
deverá aguardar a publicação do Edital de Homologação das Inscrições e de Divulgação dos Locais e 
Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

6.6) Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, sendo considerada para tanto a 
data de recebimento do recurso interposto via internet. 

6.7) Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de seus dados na Lista Provisória 
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de Candidatos Inscritos, a qual passará a ser oficial e imutável àqueles que não interponham qualquer 
tipo de recurso no prazo previamente estabelecido. 

6.7.1) Tornam-se, sem efeito, os recursos interpostos após o período previsto neste Edital, sendo os mesmos 
indeferidos sem análise do mérito. 

6.8) Será divulgado, após análise e julgamento dos recursos interpostos nos termos e condições dos itens 
06 e 13 deste Edital, o Edital de Homologação das Inscrições e Divulgação dos Locais e Horário da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha, nos termos do item 13 deste Edital. 

6.9) O candidato que verificar, na Lista Provisória de Candidatos Inscritos, quaisquer das ocorrências 
previstas no subitem 6.3 deste Edital e não recorrer poderá, dependendo da ocorrência verificada: 

   a)  ser eliminado do concurso quando o seu nome não constar nas Relações Provisórias de 

candidatos com inscrições deferidas ou ainda constar na Relação Provisória de candidatos com 

inscrições indeferidas; 

 b) alterar o erro cadastral (nome completo, CPF, data de nascimento e opção de cargo) na Ata de 

Correção que lhe será disponibilizada no dia da realização da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha; 

 c) concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu nome estiver incluso 

na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às vagas 

reservadas às pessoas com deficiência deferidas, mesmo em caso de não ser candidato com 

deficiência, quando o candidato poderá ser eliminado do certame; 

 d) não concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu nome não estiver 

incluso na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às 

vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas, em caso de ser candidato com 

deficiência e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital; 

 e) não receber atendimento especial quando seu nome não estiver incluso na Relação Provisória 

de candidatos que tiveram suas solicitações de atendimento especial para a realização da 

Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em caso do candidato possuir necessidade de 

atendimento especial e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital. 

 

7. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

 
7.1)  Ao candidato com deficiência, que pretende fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no 

inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição neste Concurso 

Público desde que a deficiência de que é portador seja compatível com as atribuições do objeto do 

cargo pleiteado. 

7.2)  O candidato com deficiência participará do concurso em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, aos critérios de aprovação, ao horário, ao local 

de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

7.3) Das vagas destinadas a este Concurso, 5% (cinco por cento) serão reservadas às pessoas com 

deficiência, observadas as disposições pertinentes: 

a)  A reserva de vagas fixada no percentual de 5% (cinco por cento) será aplicada aos cargos com 

número de vagas superior a 20 (vinte); 

b) nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco) e igual ou inferior a 20 (vinte) 

será reservada 01 (uma) vaga às pessoas com deficiência; 

c) aos cargos com número de vagas inferior a 5 (cinco) não será aplicada a reserva de vagas às 

pessoas com deficiência, em razão da impossibilidade de aplicação do percentual máximo 

fixado na legislação pertinente. 

7.4)  Na aplicação do percentual a que se refere o subitem 7.3, quando o resultado for fração de um número 

inteiro, será arredondado para um número inteiro imediatamente posterior. 

7.5)  O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá indicar tal condição no Formulário Eletrônico 

de Inscrição e, ainda, enviar no período fixado no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital, via 

SEDEX (com data de postagem até o último dia do período de envio/entrega da documentação) para a 

sede do CETAP em Belém/PA (ver endereço no item 15 deste Edital) ou entregar, pessoalmente, em 

um dos polos de atendimento do CETAP nos Municípios de BELÉM/PA e SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA 

(ver endereços no item 15 deste Edital), o seguinte documento comprobatório: Laudo Médico (original 

ou cópia autenticada em cartório) legível atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 
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expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem 

como, a provável causa da deficiência. 

7.5.1) A documentação comprobatória da pessoa com deficiência deverá ser enviada ou entregue,  

pessoalmente, em envelope tamanho A4, devidamente lacrado e etiquetado, conforme o modelo a 

seguir: 

 

SOLICITAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

Nome completo do candidato 

CPF do candidato 

 

7.6)  O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, ou, ainda, mesmo 

tendo indicado tal condição no Formulário Eletrônico de Inscrição e não enviar via SEDEX ou entregar, 

pessoalmente, o documento comprobatório tratado no subitem 7.5 deste Edital, não concorrerá às 

vagas reservadas às pessoas com deficiência e terá indeferido qualquer recurso em favor de sua 

situação, concorrendo às demais vagas não reservadas às pessoas com deficiência. 

7.7) O Laudo Médico (original ou fotocópia autenticada) terá validade somente para este Concurso Público 

e para esta finalidade de solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, e,  

não será devolvido, assim como, não serão fornecidas cópias desse laudo. 

7.8)  A publicação do Resultado Final do concurso será divulgada através de duas listas, contendo a 

primeira a classificação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, 

somente a classificação destes últimos. 

7.9) Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 

preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância da ordem de classificação geral. 

7.10) Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

aposentadoria. 

 

8. DA DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
8.1) Será divulgado, nos termos do item 13 deste Edital, o Edital de Homologação das Inscrições e de 

Divulgação dos Locais e Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

8.2) O CETAP não enviará telegramas e nem informará por telefone, fax ou e-mail, o local de prova do 

candidato, sendo de responsabilidade exclusiva do mesmo a obrigação de obter esta informação no 

respectivo Edital. 

8.3) O candidato que desejar imprimir o seu Cartão de Inscrição, que contém informações a respeito de seu 

local e horário de prova, poderá fazê-lo utilizando o Portal de Acompanhamento do CETAP no 

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

8.3.1) O Cartão de Inscrição contém informações a respeito dos dados cadastrais do candidato, assim como,  

o local e horário de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

8.3.2) A impressão do Cartão de Inscrição é uma opção do candidato, uma vez que as informações contidas 

no mesmo serão divulgadas no Edital de Homologação das Inscrições e de Divulgação dos Locais e 

Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.  

8.3.3) Não será cobrada a apresentação do Cartão de Inscrição no dia da realização da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha. 

 

9. DA 1ª FASE: PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
9.1) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada em local e horário a serem estabelecidos pelo 

Edital de Homologação e de Divulgação dos Locais e Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, 
conforme determina o item 8 deste Edital. 

9.1.1) O candidato deverá, obrigatoriamente, verificar o seu local de prova no endereço eletrônico 
http://www.cetapnet.com.br. 
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9.1.2) O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pelo CETAP. 
9.1.3) São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da 

Prova Objetiva de Múltipla Escolha e o comparecimento no horário determinado. 
9.1.4) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha terá duração máxima de 03h30 (três horas e trinta minutos). 
9.2) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os 

candidatos inscritos. 
9.3) À Prova Objetiva de Múltipla Escolha, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
9.4) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de 50 (cinquenta) questões, conforme a tabela 

seguinte: 
 
 a) Para os cargos de Nível Fundamental Incompleto e Nível Fundamental Completo:  
 

Disciplinas Questões Pontos Total 

Língua Portuguesa 20 0,2 4,0 

 
10 

Matemática 20 0,2 4,0 

Atualidades 05 0,2 1,0 

Legislação 05 0,2 1,0 

 
 

 b) Para os cargos de Nível Médio Completo:  
 

Disciplinas Questões Pontos Total 

Língua Portuguesa 20 0,2 4,0 

 
10 

Matemática e Raciocínio 
Lógico 

10 0,2 2,0 

Informática 05 0,2 1,0 

Atualidades 05 0,2 1,0 

Legislação 10 0,2 2,0 

 
 

 c) Para os cargos de Nível Médio Técnico e Nível Médio / Magistério:  
 

Disciplinas Questões Pontos Total 

Língua Portuguesa 15 0,2 3,0 

 
10 

Matemática e Raciocínio 
Lógico 

10 0,2 1,0 

Informática 05 0,2 1,0 

Atualidades 05 0,2 1,0 

Legislação 05 0,2 1,0 

Conhecimentos Específicos 10 0,2 3,0 

 
 

 d) Para o cargo de Nível Superior Completo e Nível Superior / Magistério  
 

Disciplinas Questões Pontos Total 

Língua Portuguesa 20 0,2 3,0 

 
10 

Informática 05 0,2 1,0 

Atualidades 05 0,2 1,0 

Legislação 10 0,2 1,0 

Conhecimentos Específicos 10 0,2 4,0 

 
 

9.5) Para cada questão, existirão 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D e E), da qual apenas uma 
será correta, de acordo com o comando da questão. 

9.6) O conteúdo programático de cada disciplina da Prova Objetiva de Múltipla Escolha encontra-se no 
ANEXO 01 deste Edital e está disponível nos  termos do  item 12 deste Edital. 

9.7) O candidato receberá 01 (um) Caderno de Questões que consistirá na Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha e 01 (um) Cartão Resposta, onde deverá marcar suas respostas, com caneta esferográfica na 
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cor azul ou preta fabricada em material transparente.  
9.7.1) O Cartão Resposta será utilizado para correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
9.8) O candidato deverá respeitar as instruções contidas na capa do Caderno de Questões sob pena de 

eliminação no Concurso Público. 
9.9) A correta utilização do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato. 
9.9.1) Não será fornecido Cartão Resposta substituto ao candidato. 
9.10) Não serão computadas questões não respondidas (falta de marcação no Cartão Resposta), nem 

questões que contenham mais de uma resposta marcada, rasura, emenda, ainda que legível. 
9.11) As informações extras acerca da correta utilização do Cartão Resposta estarão impressas no mesmo, 

devendo ser rigidamente seguidas, sob pena de ser invalidado. 
9.12) O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos 

do horário previsto para início da mesma, munido do seguinte material: 
 a)  Documento oficial de identidade (original); 

b)  Caneta esferográfica na cor azul ou preta fabricada em material transparente. 
9.13) 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 do exercício profissional (ordem, conselhos, 
etc.), passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS, carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado 
pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). 

9.13.1) Para o candidato estrangeiro, nos termos do item 3, subitem 3.1, alínea “a” deste Edital, os documentos 
válidos serão a Carteira de Estrangeiro ou o passaporte visado.  

9.14) Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 
identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. 

9.15) Não será aceita cópia (autenticada ou não) do documento de identidade. 
9.16)  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias da data de 
realização da Prova Objetiva e Múltipla Escolha, ocasião em que será submetido à identificação 
especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

9.16.1) A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

9.17) Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original, 
na forma definida por este Edital, não poderá fazer a prova e será, automaticamente, eliminado deste 
Concurso Público. 

9.18) No dia da realização da prova, caso o nome do candidato não conste das listagens oficiais relativas aos 
locais de prova pré-estabelecidos, o CETAP poderá proceder a inclusão do referido candidato através 
do preenchimento de identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio, mediante a apresentação do Cartão de Inscrição. 

9.18.1) Na hipótese de o candidato não apresentar o respectivo Cartão de Inscrição no dia da realização da 
Prova, o mesmo deverá ser encaminhado até dois dias após a data de realização da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha em um dos polos de atendimento do CETAP em Belém/PA ou SÃO JOÃO DE 
PIRABAS/PA (ver endereços no item 14 deste Edital), sob pena de improcedência de sua inscrição. 

9.18.2) A inclusão de que trata o subitem 9.18 terá caráter condicional, passível de confirmação pelo CETAP, 
na fase de correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, com o intuito de se verificar a pertinência 
da referida inclusão. 

9.19) O portão de acesso ao local da prova será fechado, impreterivelmente, no horário de início da Prova, 
não sendo tolerado atraso, nem a presença de acompanhante nas dependências do local de realização 
da prova, exceto para os casos de candidatas lactantes, sendo que tal condição deverá ser 
mencionada previamente à realizadora do certame. 

9.20) Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou 
atraso do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado. 

9.21) Durante a execução da prova, não será permitida consulta a nenhuma espécie de legislação, livro, 
revista, folheto, dicionário ou qualquer outro material impresso ou digital. 

9.22) No dia de realização da prova, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer com smartphone, 
tablet, ipod®, gravador, mp3 ou similar, ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, 
bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica ou similar, notebook, palmtop, pen drive, máquina de 
calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, bem como, relógio de qualquer espécie ou 
quaisquer controles ou dispositivos eletrônicos, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer 
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acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.  
9.23)   O CETAP recomenda que o candidato não leve quaisquer dos objetos citados no subitem 9.23 deste 

Edital. 
9.24) Caso o candidato leve algum dos objetos citados no subitem anterior, este deverá requerer ao Fiscal de 

Sala embalagem apropriada para a guarda dos mesmos, com exceção de qualquer tipo de arma.  
9.24.1) Todos os objetos citados no subitem 9.22 deverão ser guardados devidamente desligados. 
9.24.2) Qualquer som emitido pelos objetos citados no subitem 9.22 deste Edital durante e realização da prova 

poderá ocasionar a eliminação do candidato do Concurso Público. 
9.24.3) O candidato que estiver portando qualquer tipo de arma no local de prova será encaminhado à 

Coordenação. 
9.24.4) O descumprimento das instruções contidas nos subitens 9.22, 9.23, 9.24 e 9.24.1 poderá implicar  

eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.  
9.25) Quando do término da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, o candidato deverá retirar-se da sala de 

prova portando sua embalagem com os objetos citados no subitem 9.22. 
9.25.1) O CETAP não se responsabilizará por perdas ou extravio de objetos ou de equipamentos eletrônicos 

ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles causados. 
9.26) No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica, deverá manifestar-se 

imediatamente ao Fiscal de Sala. 
9.27) Os eventuais erros nos dados pessoais constantes do Cartão Resposta ou na Ata de Sala deverão ser 

corrigidos na Ata de Correção. 
9.28) Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o Caderno de Questões e o Cartão 

Resposta, bem como todo e qualquer material cedido para a execução da prova, com exceção da 
embalagem apropriada à guarda dos objetos citados no subitem 9.22. 

9.29) Será permitido ao candidato copiar o gabarito da prova e levar consigo o Caderno de Questões desde 
que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova. 

9.29.1) A anotação do gabarito será permitida de acordo com as instruções contidas na capa do Caderno de 
Questões. 

9.30) Todos os candidatos poderão, ainda, ter acesso à imagem digitalizada do Cartão Resposta preenchido 
por eles durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha no endereço eletrônico 
http://www.cetapnet.com.br. 

9.30.1) A referida imagem ficará disponível até 30 (trinta) dias corridos da data de publicação do Resultado 
Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

9.31) O candidato somente poderá ausentar-se da sala de prova, deixando o local de prova, após 60 
(sessenta) minutos do início da mesma. 

9.32) O candidato que se retirar do local de prova não poderá retornar em hipótese alguma. 
9.33) Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas, em razão 

do afastamento do candidato da sala de prova. 
9.34) Os três últimos candidatos de cada sala de prova só poderão sair juntos. 
9.35) O CETAP poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal durante a realização da 

Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
9.36) A transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, 

bem como para possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. 
9.37)  Será considerado ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
 a) apresentar-se ao local de prova após o fechamento do portão, que se dará no horário 

determinado para início da realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, 
impreterivelmente;  

 b) não apresentar o documento de identidade exigido, respeitadas as exceções previstas no 
subitem 9.16; 

 c) não seguir, criteriosamente, todas as instruções contidas na capa do Caderno de Questões e 
do Cartão Resposta; 

 d) se recusar a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua 
realização; 

 e) se afastar da sala, após início da mesma, sem o acompanhamento de Fiscal;  
 f) se ausentar da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão Resposta;  
 g) durante a realização da prova, for encontrado 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;  

 h) utilizar livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que 
não forem expressamente permitidos, ou ainda qualquer dos objetos previstos no subitem 9.22 
deste Edital; 
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i) usar de ofensas ou insultos para com os Coordenadores, Fiscais ou demais pessoas 
envolvidas na realização do certame, inclusive demais candidatos; 

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
k) não permitir ser submetido ao detector de metal; 
l) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou se recusar a realizar qualquer procedimento que 

tenha por objetivo comprovar a autenticidade de identidade e/ou de dados; 
m) for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à 

Coordenação. 
9.38)    Será considerado APROVADO na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, o candidato que obtiver 

rendimento igual ou superior a 6 (seis) pontos na referida Prova e obtiver nota que o classifique 
dentro da quantidade total de vagas somado com o cadastro reserva ofertado para o cargo a que 
estiver concorrendo, respeitando o empate na última colocação. 

9.39) O candidato que obtiver rendimento inferior a 6  (seis) pontos na Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha OU não obtiver nota na referida Prova que o classifique na proporção citada no 
subitem 9.38, será considerado REPROVADO na Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

9.40) Na hipótese de candidatos empatados com a mesma pontuação obtida na Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha, o nome dos mesmos será divulgado respeitada a ordem alfabética, não 
sendo ainda, neste momento, aplicados os critérios de desempate previstos, os quais serão 
utilizados somente para fins de divulgação do Resultado Final do Concurso. 

9.41) Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo do presente Edital, será divulgado, nos 
termos do item 13 do presente Edital, o Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha. 

9.42) Após análise dos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha, será divulgado o Resultado Definitivo da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, 
nos termos do item 13 do presente Edital. 

 
 
 

10. DA 2ª FASE: PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE MAGISTÉRIO 

 
10.1)  A Prova de Títulos, de caráter Classificatório, será aplicada somente aos candidatos inscritos nos 

cargos de Magistério que sejam convocados através do Edital de Convocação para a Prova de Títulos 
nos termos do item 10 do presente Edital, sendo divulgado em data fixada no Anexo 02 – Cronograma 
Completo do presente Edital. 

10.2) Serão convocados para a Prova de Títulos somente os candidatos inscritos nos cargos de 
Magistério que tenham sido APROVADOS na 1ª Fase do Concurso Público conforme critérios 
estabelecidos no item 09 do presente Edital 

10.3) À Prova de Títulos será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
10.4) Os Títulos corresponderão à Titulação Acadêmica, sendo avaliados segundo os parâmetros do quadro 

abaixo: 

 
 

 
ALÍNEAS 

 
TÍTULO 

VALOR 
DE CADA TÍTULO 

 

VALOR 
MÁXIMO 

A Pós-graduação: Doutorado 5,00 5,00 

B Pós-graduação: Mestrado 3,00 3,00 

C Pós-graduação Lato Sensu 2,00 2,00 
 
 

10.5) Os títulos serão somados concomitantemente até a nota final de 10 (dez) pontos, respeitando o 
valor máximo apresentado na Tabela do subitem 10.4 do presente Edital para cada tipo de título. 

10.6) A documentação comprobatória para obtenção de pontos na Prova de Títulos seguirá os seguintes 
critérios: 

10.6.1) Para os títulos referentes à alínea “A” do subitem 10.4 serão aceitas as seguintes documentações: 
a) Diploma de Curso de Pós-Graduação em Nível de Doutorado devidamente reconhecido pelo 

MEC e expedido por instituição reconhecida pelo MEC, ou Certificado/Declaração de 
Conclusão do respectivo Curso, este último devidamente acompanhado do Histórico Escolar, 
no qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as 
respectivas menções do resultado dos exames e do julgamento da tese ou dissertação. 
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b) Para Curso de Doutorado concluído no exterior, será aceito apenas o Diploma, desde que 
revalidado por Instituição de Ensino Superior no Brasil, na conformidade com as normas 
estabelecidas pelo MEC. 

10.6.2) Para os títulos referentes à alínea “B” do subitem 10.4 serão aceitas as seguintes documentações: 
a) Diploma de Curso de Pós-Graduação em Nível de Mestrado devidamente reconhecido pelo 

MEC e expedido por instituição reconhecida pelo MEC, ou Certificado/Declaração de 
Conclusão do respectivo Curso, este último devidamente acompanhado do Histórico Escolar, 
no qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as 
respectivas menções do resultado dos exames e do julgamento da tese ou dissertação. 

b) Para Curso de Mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o Diploma, desde que 
revalidado por Instituição de Ensino Superior no Brasil, na conformidade com as normas 
estabelecidas pelo MEC. 

10.6.3) Para os títulos referentes à alínea “C” do subitem 10.4 serão aceitas as seguintes documentações: 
a) Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso de Especialização em nível de Pós- 

graduação lato sensu, inclusive com apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), expedido pela instituição ministrante e reconhecida pelo MEC, de acordo com as 
normas do Conselho Nacional de Educação, anexando o respectivo Histórico Escolar. 

a.1) Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos à distância deverão incluir, 
necessariamente, provas presenciais e defesa presencial individual de monografia ou trabalho 
de conclusão de curso.  

10.7) Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua 
Portuguesa por tradutor juramentado. 

10.8) Apenas os Títulos que tenham relação direta com o cargo escolhido pelo candidato no presente 
Concurso Público terão validade para o cômputo de pontos na Prova de Títulos. 

10.9) A comprovação dos Títulos deverá ser entregue através de cópia autenticada. Não serão 
consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em Cartório. 

10.10) Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro de Parâmetros da Prova de 
Títulos serão desconsiderados. 

10.11) Não serão recebidos documentos originais. 
10.12) Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também os emitidos via fax, páginas eletrônicas sem 

a respectiva autenticação do cartório ou outras formas que não aquelas exigidas no presente Edital. 
10.13) Os documentos apresentados não serão devolvidos. 
10.14) O candidato deverá entregar os títulos pessoalmente ou através de Procurador. 
10.15) O Procurador deverá apresentar, além da documentação referente à Prova de Títulos do candidato, a 

Procuração do interessado em Instrumento Particular com Firma reconhecida, juntamente com a cópia 
legível do documento de identidade e do CPF do candidato e do respectivo Procurador. 

10.16) As informações prestadas e os Títulos entregues pelo Procurador do candidato serão de inteira 
responsabilidade do candidato, o qual arcará com todas as consequências de eventuais erros 
cometidos por seu Representante. 

10.17) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu respectivo Procurador deverá preencher Formulário 
de Entrega dos Documentos referentes à Prova de Títulos, o qual estará disponível em anexo ao 
Edital de Convocação para a Prova de Títulos a ser divulgado no endereço eletrônico 
http://www.cetapnet.com.br. 

10.18) Todas as instruções para o preenchimento do Formulário de Entrega dos Documentos referentes à 
Prova de Títulos serão informadas no Edital de Convocação para a Prova de Títulos. 

10.19) O Formulário de Entrega dos Documentos referentes à Prova de Títulos deverá ser acompanhado dos 
respectivos documentos previstos no subitem 10.6, na forma exigida pelo presente Edital. 

10.20) A entrega dos documentos referentes à Prova de Títulos deverá ser realizada no período mencionado 
no Anexo 02 – Cronograma Completo do presente Edital. 

10.21) A não apresentação dos documentos referentes à Prova de Títulos, nos termos do item 10 do 
presente Edital e do Edital de Convocação para a Prova de Títulos, implicará na atribuição de 0 (zero) 
pontos na referida Prova. 

10.22) Não serão aceitos Títulos encaminhados via postal, via fax, via correio eletrônico ou por quaisquer 
outras vias não especificadas no presente Edital. 

10.23) Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo do presente Edital, será divulgado, nos termos 
do item 13 do presente Edital, o Resultado Preliminar da Prova de Títulos. 

10.24) Após análise dos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da Prova de Títulos, será 
divulgado o Resultado Definitivo da Prova de Títulos, nos termos do item 13 do presente Edital. 
 

 
 

http://www.cetapnet.com.br/
http://www.cetapnet.com.br/
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11. DO RESULTADO FINAL 

 
11.1) Será considerado APROVADO no Concurso Público o candidato que obtiver rendimento igual ou 

superior a 6 (seis) pontos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha E obtiver nota que o classifique dentro 
da quantidade total de vagas somado com o cadastro reserva ofertado para o cargo a que estiver 
concorrendo, respeitando o empate na última colocação. 

11.2) O candidato que obtiver rendimento inferior a 6 (seis) pontos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha OU 

não obtiver nota na referida Prova que o classifique na proporção citada no subitem 11.1 será 

considerado será considerado REPROVADO no Concurso Público e não terá Nota Final, tendo seu 

nome e sua nota referente à Prova Objetiva de Múltipla Escolha publicado no Resultado Final como 

reprovado por critérios de pontuação e classificação. 

11.3) Será considerado APROVADO E CLASSIFICADO PARA O NÚMERO DE VAGAS EFETIVAS no 

Concurso Público o candidato que obtiver rendimento igual ou superior a 6 (seis) pontos na Prova 

Objetiva de Múltipla Escolha e que obtenha Nota Final suficiente à classificação para o número de 

vagas efetivas ofertadas ao cargo pleiteado neste concurso. 

11.4) Será considerado APROVADO E CLASSIFICADO PARA O NÚMERO DE VAGAS DE CADASTRO 

DE RESERVA no Concurso Público o candidato que obtiver rendimento igual ou superior a 6 (seis) 

pontos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha e que obtenha Nota Final suficiente à classificação para o 

número de vagas ofertadas para Cadastro de Reserva ao cargo pleiteado neste concurso. 

11.5) Será considerado APROVADO E NÃO CLASSIFICADO PARA O NÚMERO DE VAGAS EFETIVAS E 

PARA O NÚMERO DE VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA no Concurso Público o candidato 

APROVADO nos termos do subitem 11.1 deste Edital com Nota Final insuficiente à classificação para o 

número de vagas efetivas e para o número de vagas para Cadastro de Reserva ofertadas ao cargo 

pleiteado neste concurso.  

11.6) A aprovação e classificação do candidato para o cadastro de reserva não garante sua nomeação e 
posse. 

11.7)  A Nota Final de cada candidato APROVADO será encontrada através da seguinte equação: 
 
 a) Candidatos de Níveis Fundamental, Médio e Superior, exceto os cargos de Magistério: 
  

Nota Final = NPO 

 
 
 b) Candidatos inscritos nos cargos de Magistério: 
 

Nota Final = (NPO x 80%) + (NPT x 20%) 

 
 
Em que: 
NPO: Nota da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 
NPT: Nota da Prova de Títulos 
DO RESULT 

11.8) Os candidatos APROVADOS serão classificados de acordo com os valores decrescentes da Nota 

Final. 

11.9)  Apurado o total de pontos que compõe a Nota Final, na hipótese de empate entre os candidatos, serão 

adotados os seguintes critérios de desempate na respectiva ordem: 

 a)  for idoso, desde que tenha idade igual ou superior a sessenta anos, conforme artigo 27, 

parágrafo único, da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 

 b)  obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos, quando for o caso; 

 c) obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa; 

 d) obtiver maior nota na prova de Legislação; 

 e) obtiver maior nota na prova de Matemática, quando for o caso; 

 f) obtiver maior nota na prova de Matemática e Raciocínio Lógico, quando for o caso; 

 g) obtiver maior nota na prova de Informática, quando for o caso; 

  h) obtiver maior nota na prova de Atualidades; 

 i) possuir a maior idade, considerando o dia, mês e ano de nascimento. 
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11.9.1) No caso da persistência do empate, mesmo depois de aplicado todos os critérios de desempate 

estabelecidos por este edital, o CETAP promoverá sorteio público com critérios específicos a serem 

definidos em edital específico de convocação. 

 

 

12. DOS RECURSOS 

 
12.1) Caberá  recurso contra: 
 

 Recurso Forma 

01 Edital Completo do Certame Presencial 

02 
Relação Preliminar das Isenções Deferidas 
e Indeferidas 

Internet 

03 Lista Provisória de Candidatos Inscritos Internet 

04 
Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha  

Internet 

05 
Resultado Preliminar da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha  

Internet 

06 Resultado Preliminar da Prova de Títulos Internet 

07 Resultado Final Preliminar  Internet 

 
12.2) Os candidatos deverão  interpor  recursos de  forma  “PRESENCIAL” ou  “VIA  INTERNET”, nos prazos 

informados no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital. 
12.2.1) Para  interpor  recurso  pela  forma “Presencial”,  é  necessário  o  preenchimento  de  Formulário  

próprio,  disponível  no  endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, o qual deverá ser entregue em 
um dos polos de atendimento do CETAP no horário de 08h às 12h e das 14h às 17h. 

12.2.2) Para interpor recurso pela forma “Via Internet”, é necessário acessar o Portal de Acompanhamento 
(http://www.cetapnet.com.br) e preencher eletronicamente o Formulário próprio. 

12.3) Todos os recursos serão analisados, entretanto, somente serão respondidos e divulgados em 
documento específico os Recursos interpostos contra o Gabarito Oficial Preliminar se devidamente 
fundamentados. Os deferimentos/indeferimentos dos demais Recursos interpostos contra as outras 
fases do certame serão informados através da divulgação dos Resultados Definitivos de cada etapa 
questionada, quando então o candidato poderá verificar a alteração ou não de sua pontuação, o que 
indicará o respectivo deferimento/indeferimento do recurso, não havendo qualquer outro tipo de 
comunicação relacionada ao deferimento ou indeferimento dos recursos. 

12.3.1) Em nenhuma hipótese, será encaminhada resposta individual aos candidatos. 
12.3.2) O candidato poderá ter acesso à resposta aos recursos interpostos no polo de atendimento do CETAP. 
12.3.3) O CETAP não se responsabilizará pelo não recebimento dos recursos Via Internet interpostos 

ocasionado por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como, outros fatores que  impossibilitem a  transmissão de dados. 

12.4) Se o exame de recursos contra o Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 
resultar na anulação de  questão  integrante  de  Prova,  a  pontuação  correspondente a essa questão 
será atribuída a todos os candidatos, independentemente de  terem  recorrido. 

12.5) Se  houver  alterações do Gabarito Oficial Preliminar, essa alteração valerá para todos os  candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 

12.6) O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo no seu recurso. Recursos inconsistentes ou sem 
fundamentação serão preliminarmente indeferidos. 

12.7) Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de  revisão de  recursos e/ou  recurso contra o Gabarito 
Oficial Definitivo. 

12.8) Recurso  interposto fora do prazo previsto será indeferido. 
12.9) Não será aceito recurso enviado via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
12.10) Recursos cujo teor desrespeite a Banca serão preliminarmente indeferidos. 
12.11) A Banca Examinadora constitui última instância para julgamento dos recursos, sendo soberana em 

suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
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13. DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS 

 
13.1) Os  resultados  de  cada  etapa  deste Concurso Público, bem como todas as comunicações oficiais de 

interesse dos candidatos, serão disponibilizados para consulta nos endereços eletrônicos  
http://www.cetapnet.com.br. 

13.2) É de  inteira responsabilidade do candidato a obtenção das  informações oficiais através dos meios 
disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São João de Pirabas e pelo CETAP, não podendo o 
candidato alegar desconhecimento de qualquer publicação oficial divulgada dentro dos  termos 
especificados no  item 13 deste Edital. 

13.3) Não serão fornecidas informações por telefone, fax, correios, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer 
outra forma que não as especificadas no item 13 deste Edital. 

 

14. DA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

14.1)  A nomeação e posse no cargo obedecerão à ordem de classificação, não gerando o fato da aprovação 

direito à nomeação, que dependerá da necessidade de pessoal e disponibilidade orçamentária da 

Administração Pública. 

14.2)  A nomeação dar-se-á em consonância com a legislação em vigor. 

14.3) Os candidatos serão convocados através de Edital, com publicação das informações oficiais através 

dos meios disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São João de Pirabas. 

14.3.1) Não serão realizadas convocações através de telefone, fax, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer 

outra forma que não as especificadas no subitem 13.3 deste Edital. 

14.3.2) É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à convocação oficial 

através dos meios disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São João de Pirabas não podendo o 

candidato alegar desconhecimento de qualquer convocação oficial divulgada dentro dos termos 

especificados no subitem 13 deste Edital. 

14.4)  Após a nomeação, serão exigidos dos candidatos classificados os documentos relativos à confirmação 

das condições estabelecidas nos itens 02 e 03 deste Edital que estabelecem as exigências de cada 

cargo para efeito de investidura, bem como da legislação pertinente, sendo que a não apresentação de 

quaisquer deles implicará revogação do ato de nomeação. 

14.4.1) Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, declarações, nem fotocópias não autenticadas. 

14.4.2) É facultado à Prefeitura Municipal de São João de Pirabas exigir dos candidatos, até a data da posse, 

além da documentação prevista neste Edital e pelo setor de Recursos Humanos, outros documentos 

que julgar necessário. 

14.5)  Os candidatos com deficiência serão submetidos à avaliação física e psicológica, perante uma junta 

multidisciplinar que fornecerá o laudo comprobatório de sua capacidade para o exercício das funções 

inerentes ao cargo no qual venha a ser investido. 

14.6)   A lotação referente ao cargo de Agente de Controle de Endemias da zona urbana será definida 

conforme a necessidade apontada pela Coordenação de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde 

do Município de São João de Pirabas. 

 

15. DOS ENDEREÇOS CITADOS NESTE EDITAL 

 
15.1) Endereço da sede do CETAP: Av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 902, CEP: 66.010.-000, Centro, 

Belém/PA (Horário de Funcionamento: 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 horas). 

15.2) Endereço do polo de atendimento do CETAP em Belém/PA: Av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 902, 

CEP: 66.010.-000, Centro, Belém/PA (Horário de Funcionamento: 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 
horas). 

15.3) Endereço do polo de atendimento do CETAP em São João de Pirabas/PA: PREFEITURA 
MAUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS. Rua Plácido Nascimento, 265, São João de Pirabas – PA 
(Horário de Funcionamento: 08:00 às 14:00 horas). 
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 16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1) A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das 

condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas  legais 
pertinentes. 

16.2) A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas e o CETAP não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações que venham a ser comercializados, referentes à 
preparação de candidatos a este Concurso Público. 

16.3) Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das 
Provas. O candidato deverá observar, rigorosamente, os Editais e os comunicados a serem divulgados 
na forma do item 12 deste Edital. 

16.4) Decorridos 180 (cento e oitenta) dias após a divulgação do Resultado Final Definitivo, e não se 
caracterizando qualquer óbice, é facultado ao CETAP a incineração das Provas e demais registros 
escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do concurso, os  registros eletrônicos. 

16.5) Toda documentação comprobatória enviada via Sedex, junto à Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, será considerada como válida quando postada dentro do prazo estabelecido neste Edital. 

16.6) Os itens, subitens e Anexos deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data 
de convocação dos candidatos para a Prova correspondente, circunstância em que será mencionada 
em Edital de Retificação a este Edital a ser publicado na  forma do  item 12 deste Edital. 

16.6.1) É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todo e qualquer Edital de Retificação 
a este Edital que vier a ser publicado, nos  termos do  item 12 deste Edital.  

16.7) A Homologação do Resultado Final será publicada através dos meios disponibilizados pela Prefeitura 
Municipal de São João de Pirabas. 

16.8) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso em conjunto com o CETAP. 
16.8.1) Os questionamentos relativos a casos omissos neste Edital e na Legislação Municipal deverão ser 

protocolados em um dos polos de atendimento do CETAP e serão resolvidos pela Comissão do 
Concurso em conjunto com o CETAP. 

16.9) A Comissão do Concurso poderá anular a inscrição, prova ou admissão do candidato, a qualquer  
tempo, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou  irregularidade nas provas em que se 
submeter. 

16.10) A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas e o CETAP  se  eximem  de  quaisquer  despesas  
decorrentes  da  participação  do candidato neste Concurso Público. 

16.11)  O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de Homologação do Resultado 
Final, podendo ser prorrogado por igual período. 

16.12) O candidato APROVADO obriga-se a manter atualizado seu endereço junto à Prefeitura Municipal de 
São João de Pirabas, enquanto perdurar a validade do Concurso. 

16.13) Não serão fornecidos aos candidatos, pelo CETAP, quaisquer atestados, certidões ou certificados  
relativos à classificação ou notas de candidatos, valendo para este fim a homologação divulgada no 
Diário Oficial do Estado, bem como, declarações relativas à presença no dia de realização da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha.  

16.14) O foro da Comarca de São João de Pirabas/PA é competente para decidir quaisquer ações judiciais 
interpostas com respeito a este Edital e respectivo Concurso Público. 

16.15) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
São João de Pirabas, 11 de novembro de 2015. 
 
Luis Cláudio Teixeira Barroso 
Prefeito Municipal de São João de Pirabas/PA 
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1. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
1.1 – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 

Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.º 
6.583, de 29 de setembro de 2008. 
 
Compreensão de textos. Ortografia: emprego das letras e dos acentos. Formação do feminino 
e do plural dos substantivos e adjetivos 
 

2. MATEMÁTICA 

Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, 
fracionários e decimais.  
 

3. ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável, 
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações 
históricas. 
 

4. LEGISLAÇÃO  

Lei nº 921, de 10 de dezembro de 2009. 
 
 
 
1.2 – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 

Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.o 
6.583, de 29 de setembro de 2008.  
Compreensão de texto. Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábica. 
Pontuação. Classes e emprego de palavras. Gênero e número dos substantivos. Coletivos. 
Sintaxe da oração. Concordância. Significado das palavras: sinônimos, antônimos, denotação 
e conotação.  
 

2. MATEMÁTICA 

Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos. 
Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 
Razões e proporções: regras de três simples e composta. Porcentagem e divisão proporcional. 
Sistemas lineares: equações e inequações. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo 
e perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. Teorema de Pitágoras. Sistemas de medidas: 
tempo, massa, comprimento, área, volume etc. Perímetro e área de figuras planas, volumes 
de sólidos. 
 
 
 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS /PA 2 / 16 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 
EDITAL N.º 01/2015, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015 
ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 

3. ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável, 
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações 
históricas.  
 

4. LEGISLAÇÃO  

Lei nº 921, de 10 de dezembro de 2009. 
 
 
 

2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
2.1 – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 
 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 

Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.o 
6.583, de 29 de setembro de 2008.  
Compreensão e Interpretação de Textos. Ortografia. Acentuação gráfica (crase) e uso dos 
porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Classes 
de Palavras. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Nominal e Verbal. 
Colocação dos pronomes átonos. Figuras de Linguagem.  
 

2. MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO  

Razão, proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos. 
Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas e gráficos. Média, 
moda e mediana. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade, Progressão Aritmética, 
Progressão geométrica; Conjuntos (problemas).  
 

3. INFORMÁTICA  

Sistema operacional e ambiente Windows Vista e Windows 7. Edição de textos, planilhas e 
apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2003 e 2007) no 
ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. 
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos de 
organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  
 

4. ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável, 
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações 
históricas.  
 

5. LEGISLAÇÃO  

Lei nº 921, de 10 de dezembro de 2009. 
 
 
2.2 – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 
 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 

Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.o 
6.583, de 29 de setembro de 2008.  
Compreensão e Interpretação de Textos. Ortografia. Acentuação gráfica (crase) e uso dos 
porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Classes 
de Palavras. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Nominal e Verbal. 
Colocação dos pronomes átonos. Figuras de Linguagem.  
 

2. MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO  

Razão, proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos. 
Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas e gráficos. Média, 
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moda e mediana. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade, Progressão Aritmética, 
Progressão geométrica; Conjuntos (problemas).  
 

3. INFORMÁTICA  

Sistema operacional e ambiente Windows Vista e Windows 7. Edição de textos, planilhas e 
apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2003 e 2007) no 
ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. 
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos de 
organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  
 
 

4. ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável, 
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações 
históricas.  
 

5. LEGISLAÇÃO  

Lei nº 921, de 10 de dezembro de 2009. 
 
 

6. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO 13: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Exercício e ética profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Funções do Auxiliar de 
Saúde Bucal; Esterilização: úmida e a seco; Instrumentais: cirúrgico e dentística; Radiologia: 
Posição do filme e revelação; Endodontia: Materiais e instrumentais. 
 
 
CARGO 14: TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO 
Desenhos em CAD (Autocad ou Intellicad). Topografia. Movimento de Terras. Locação de 
obras. Sondagens. Estradas: Projeto geométrico, drenagem, obras especiais, pontes. 
Princípios básicos de construção. Conhecimento de Estruturas Metálicas e de Concreto 
Armado; Fundações de Obras; Especificações de Redes Hidráulicas, Elétricas e Sanitárias; 
Drenagem de Águas Pluviais; Conhecimentos de Plantas Construtivas e Escala; Segurança 
do Trabalho. Detalhamento, desenvolvimento e interpretação de projetos de arquitetura, 
estrutura, instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto. Manutenção de via permanente. 
Normas de Desenho Técnico, de Arquitetura, de Instalações e de Estrutura. Escalas. Cotagem. 
 
 
CARGO 15: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Exercício e ética profissional: Código de ética dos profissionais de enfermagem. 
Regulamentação do exercício profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Relações 
humanas. Higiene e profilaxia. Anatomia e fisiologia humanas. Microbiologia e parasitologia. 
Atendimento de emergência e primeiros socorros. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais 
vitais, Mensuração de altura e peso, Assepsia e controle de infecção. Biossegurança. 
Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e 
soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venóclise). Prevenção de úlceras de 
pressão. Sondagens gástrica e vesical. Coleta de material para exames laboratoriais. 
Oxigenioterapia. Curativo. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao 
paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e 
reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético. Preparo, 
acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais. Atendimento de 
emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados 
convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas. Vias de 
transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e 
parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-
parto, parto e puerpério. Crescimento e desenvolvimento da criança. Aleitamento materno. 
Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Imunização básica na infância. 
Vigilância epidemiológica. Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher 
e do idoso, triagem de pacientes adultos e pediátricos em urgência e emergência. 
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CARGO 16: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Hardware e Software: Montagem e desmontagem de microcomputadores; Placa mãe: 
Identificação de slots (ISA, PCI e AGP), bancos de memória (DIMM, DDR), barramento, 
controladora de disco rígido (Serial ATA e IDE), portas de e/s (paralela, serial, ps2, teclado, 
USB), componentes on board (vídeo, som, rede, fax); Processador: Arquitetura, família, 
barramento; Memória: Arquitetura, modelo, barramento; Adaptadores (instalação e 
configuração): Vídeo, rede, som, fax modem (on board e off board); Disco rígido: Exclusão de 
partição, formatação, criação de uma ou mais partições (Fat 16,32, NTFS); Dispositivos de 
armazenamento (instalação e configuração); Cartões de memória, pendrive, CD, disquete, 
disco rígido, DVD, zipdrive; Dispositivos de gravação e leitura de dados (instalação e 
configuração): Drive de CD, DVD, disquetes, zip drive (interno e externo); Instalação e 
configuração de periféricos: Mouse, teclado, impressora, scanner, monitor, mesa de som, 
câmera digital, web-cam, duplicador de sinal vídeo; Instalação e configuração do sistema 
operacional Microsoft Windows 95, 98, 2000, Millenium, XP,Vista; Configuração de rede 
(Protocolos TCP-IP e NETBEUI); Configuração de Outlook Express e Internet Explorer; 
Instalação e configuração do software livre BROFFICE; Substituição de fonte de alimentação. 
Pacote escritório BR Office: Editoração e diagramação de textos avançados: Edição de texto, 
formatação de textos, tabelas, estilos, índices, figuras, objetos, equações, desenhos, arquivos, 
segurança, autocorreção, dicionários, importação/exportação, tabulações, colunas, estrutura 
de tópicos, numeração de páginas, configuração de páginas, cabeçalhos, rodapés, legendas, 
notas, referências cruzadas, bordas e sombreamentos, marcadores e numeração, mala direta, 
envelopes e etiquetas, assistentes, controles de alterações, integração das ferramentas do 
office e autoresumo. Editoração e diagramação de planilhas: Entrada de dados, edição, 
fórmulas, referências de células, referência circular, células linhas, colunas, planilhas, gráficos, 
dados, classificação, exportação, módulos adicionais, suplementos, análise de dados, 
importação/exportação, impressão, segurança, salvar, recuperar, formatação condicional, 
autoformatação, estilo. Windows Server 2005/2008: Configuração de domínio, Configuração 
do ACTIVE DIRECTORE, Permissão de usuários. Criação de perfil de usuário Windows 
2003/2008. 
 
 
CARGO 17: TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Exercício e ética profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Obtenção e conservação 
de amostras biológicas destinadas à análise: técnicas, anticoagulantes usados, fatores de 
interferência na qualidade das análises. Equipamentos de uso em laboratório, pesagens, 
volumétrica, microscopia (fotometria - leis de absorção da luz). Princípios bioquímicos 
implicados nas principais dosagens sanguíneas: glicídios, lipídios, protídeos, componentes 
inorgânicos, uréia, creatinina, bilirrubinas e enzimas hepáticas. Urina: análise qualitativa, 
quantitativa e sedimento. Parasitologia Humana: principais métodos para pesquisa de 
parasitas intestinais; Hematozoários: características morfológicas e ciclo evolutivo. 
Bacteriologia Humana: métodos bacteriológicos de identificação dos principais agentes 
etiológicos das infecções genitais, urinárias, respiratórias e das meninges; principais meios de 
cultura, técnicas de coloração, coprocultura, teste de sensibilidade a antibióticos; hemocultura. 
Imunologia Clínica: reação de precipitação; fixação de complemento; aglutinação. Técnicas 
Hematológicas: câmara de contagem; identificação e contagem das células sanguíneas: 
glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e principais células do sangue periférico; contagem de 
plaquetas e reticulóides; principais colorações; métodos de dosagem da hemoglobina; 
hematócrito; índices hematimétricos; prova de falcização; curva de resistência globular 
osmótica; Coagulação: tempo de sangramento e de coagulação; prova do laço; retração do 
coágulo; tempo de protombina; tempo de tromboplastina parcial ativada; tempo de trombina; 
fibrinogênio. Tipagem Sanguínea: sistema ABO; fator Rh Noções de higiene e assepsia. 
 
 
CARGO 18: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Exercício e ética profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Física das Radiações 
ionizantes e não ionizantes. Proteção Radiológica. Anatomia Humana. Anatomia Radiológica. 
Terminologia Radiográfica. Equipamentos radiográficos. Princípios Básicos de Formação da 
Imagem. Contrastes Radiológicos. Princípios de Posicionamento. Posicionamento 
Radiológico. Processamento Radiográfico (automático e manual). Técnicas e Procedimentos 
Radiológicos. Noções básicas de procedimentos Angiográficos, Tomografia Computadorizada 
e Ressonância Magnética. Humanização. 
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3. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
3.1 – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 
 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 

Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.o 
6.583, de 29 de setembro de 2008.  
Compreender e interpretar textos. Níveis de Linguagem na modalidade oral e escrita. 
Fenômenos Semânticos: Sinonímia, Antonímia, Polissemia, Ambiguidade, Homônimos e 
Parônimos. Ortografia Oficial. Coerência Textual. Coesão Textual. Concordância Nominal e 
Verbal. Regência Nominal e Verbal. Classe de Palavras. Colocação pronominal. Pontuação. 
Figuras de Linguagem. Acentuação gráfica. Emprego da crase.  
 

2. INFORMÁTICA  

Sistema operacional e ambiente Windows Vista e Windows 7. Edição de textos, planilhas e 
apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2003 e 2007) no 
ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. 
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos de 
organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Programas 
de compressão de arquivos (Zip). Segurança da informação e procedimentos de segurança. 
Noções de vírus, ameaças virtuais e aplicativos (antivírus, anti-spyware). Noções de Proxy e 
Firewall. Procedimentos de backup.  
 

3. ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável, 
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações 
históricas.  
 

4. LEGISLAÇÃO  

Lei nº 921, de 10 de dezembro de 2009. 
 
 

5. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
CARGO 19: ADMINISTRADOR 
Administração geral: Abordagem das escolas da Administração. Conceitos e princípios da 
Administração. Processo administrativo. Competências do administrador. Instrumentos e 
metodologias organizacionais. Comportamento organizacional. Administração de Recursos 
Humanos: Estratégias de RH, Relações com Empregados, Equipes, Liderança. 
Gerenciamento de Desempenho, Remuneração e Benefícios, Motivação, Desenvolvimento de 
RH, Educação corporativa. Organizações de Aprendizagem. Gestão de conflitos. Cultura 
Organizacional. Ética. Administração Mercadológica. Pesquisa de Mercado. Segmentação de 
Mercado. Estratégias de Marketing. Marketing de Serviços. Gestão do Relacionamento com 
Usuário. Responsabilidade Socioambiental. Sistemas de Informação Gerencial. Administração 
da Produção e Materiais. Planejamento e Controle da Produção. Gestão da Qualidade. Gestão 
da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management). Administração Financeira e 
Orçamentária. Risco e Retorno. Alavancagem e Endividamento. Planejamento Financeiro e 
Orçamentário. Contabilidade Gerencial. Estratégia Empresarial. Planejamento Estratégico 
Empresarial. Balanced Scorecard. Estrutura organizacional. Condicionantes da estrutura 
organizacional. Sustentabilidade. Formas de administração pública: patrimonialista, 
burocrática, gerencial. Evolução da Administração Pública no Brasil: reformas administrativas: 
dimensões estruturais, principais características. Programa Nacional de Desburocratização - 
GESPÚBLICA. 
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CARGO 20: ADVOGADO 
Direito constitucional: constituição: conceito e conteúdo. Poder constituinte original e 
derivado. Eficácia, aplicação e integração das normas constitucionais. Leis complementares à 
constituição. Direitos e garantias individuais, habeas corpus, mandado de segurança, ação 
popular, direito de petição. Separação de poderes. Poder legislativo: composição e atribuições. 
Processo legislativo. Poder executivo: composição e atribuições. Poder judiciário: composição 
e atribuições. Estado federal: a união, os estados, os municípios, o distrito federal e os 
territórios. Regiões metropolitanas. Princípios e normas referentes à administração pública 
direta e indireta. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Advocacia pública. Princípios 
constitucionais do orçamento. Tributação e orçamento: sistema tributário nacional, finanças 
públicas. Ordem econômica e financeira. Ordem social: seguridade social, educação, cultura, 
desporto, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente. Direito civil e 
empresarial: Lei de Introdução Ao Código Civil Brasileiro. Pessoa natural. Conceito, 
capacidade, domicílio. Nascituro. Direitos da personalidade. Pessoas jurídicas. Espécies. 
Pessoas jurídicas de direito público e privado. Associações, sociedades civis e empresariais. 
Fundações públicas e privadas. Cooperativas. Organização social de interesse público. 
Desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, no direito tributário e no direito do 
consumidor. Responsabilidade dos sócios, diretores e administradores. Fato jurídico. Negócio 
jurídico, ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito. Condições, termo e encargo. Defeitos dos 
negócios jurídicos. Invalidade dos negócios jurídicos. Forma e prova dos negócios jurídicos. 
Prescrição e decadência. Prazos prescricionais e decadenciais contra as pessoas jurídicas de 
direito público. Bens. Conceito, classificação, espécies. Bens imateriais. Bens públicos. Terras 
devolutas. Obrigações: conceito, classificação, modalidades. Efeitos, extinção e 
inadimplemento das obrigações. Transmissão das obrigações. Contratos. Disposições gerais. 
Contratos preliminares. Formação e extinção dos contratos. Distrito. Vícios redibitórios. 
Evicção. Contratos aleatórios. Cláusula resolutiva. Exceção de contrato não cumprido. 
Resolução por onerosidade excessiva. Espécies de contratos: compra e venda troca, doação, 
locação, locação predial urbana, empréstimo, prestação de serviço, empreitada, depósito, 
mandato, comissão, agência e distribuição, corretagem, transporte, seguro, constituição de 
renda, fiança, transação, compromisso. Atos unilaterais. Títulos de crédito. Leis especiais. 
Responsabilidade civil, responsabilidade objetiva e subjetiva. Indenização. Dano material e 
dano moral. Preferências e privilégios creditórios. Direito de empresa. Empresário. Sociedade: 
não personificada e personificada. Espécies. Estabelecimento. Falência e concordata. Lei 
Federal nº 6.404/76. Posse. Conceito, aquisição, efeitos e perda. Interditos possessórios. 
Propriedade: função social. Aquisição e perda da propriedade móvel e imóvel. Privação da 
propriedade e justa indenização. Usucapião: modalidades. Registro imobiliário. Condomínio 
voluntário e necessário: condomínio edilício. Propriedade resolúvel e propriedade fiduciária. 
Incorporação imobiliária. Direito de vizinhança. Uso anormal da propriedade. Passagem 
forçada. Águas. Limites entre prédios e direito de tapagem. Direito de construir. Dano infecto. 
Direito reais sobre coisas alheias. Superfície, servidões, usufruto, uso e habitação. Direito do 
promitente comprador. Adjudicação compulsória. Direitos reais de garantia: penhor hipoteca e 
anticrese. Direito de família: casamento, relações de parentesco. Regime de bens entre os 
cônjuges. Alimentos. Bem de família. União estável. Ausência. Curatela e tutela. Direito das 

sucessões: sucessão legítima e testamentária. Partilha. Herança jacente. Direito autoral: 
conceito, princípios. Direito processual civil: Princípios constitucionais e gerais de processo 
civil. Jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária. Competência: conceito, espécies e 
critérios de determinação da competência. Modificações da competência. Declaração e 
conflitos de competência. Atos processuais: classificação, forma, tempo, lugar, prazo, 
comunicação e nulidades. As pessoas jurídicas de direito público no processo civil. 
Especificidades. Formação, suspensão e extinção do processo. Processo de conhecimento. 
Procedimentos e suas espécies. Antecipação da tutela de mérito. Petição inicial. Resposta do 
réu. Reconvenção e exceções. Impugnação ao valor da causa. Revelia e seus efeitos. 
Litisconsórcio e assistência. Intervenção de terceiros. Julgamento conforme o estado do 
processo. Provas. Noções gerais, sistema, espécies, produção. Audiência. Sentença e coisa 
julgada. Ação rescisória. Recursos. Noções gerais, princípios, espécies. Recurso adesivo. 
Recursos regimentais. Processos nos tribunais. Liquidação da sentença. Execução. Espécies. 
Embargos do devedor. Penhora. Arrematação. Exceção de pré-executividade. Execução 
contra as pessoas jurídicas de direito público. Precatórios. Processo cautelar. Princípios. 
Poder geral de cautela. Procedimentos cautelares específicos procedimentos especiais. Ações 
petitórias e possessórias. Nunciação de obra nova e demolição. Embargos de terceiros. Ação 
de usucapião. Retificação de área, divisão, retificação de registro imobiliário. Ação de 
desapropriação. Mandado de segurança individual e coletivo. Ação popular, ação civil pública. 
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Ação monitória. Ação declaratória. Ação declaratória incidental. Execução fiscal. Lei Federal 
n.º 6.830/80. Ação de despejo, ação revisional de aluguel e ação renovatória. Direito 
administrativo: Princípios constitucionais do direito administrativo. Controle interno e externo 
da administração pública. Administração pública: conceito, estrutura, poderes e deveres do 
administrador público. Responsabilidade dos prefeitos municipais. Administração indireta: 
conceito, autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. 
Poderes administrativos. Ato administrativo: conceito, elementos, atributos, espécies. 
Discricionariedade e vinculação. Abuso e desvio de poder. Ato administrativo punitivo. Multas. 
Ato administrativo: anulação, revisão e revogação. Controle jurisdicional. Procedimento 
administrativo: conceito, princípios, pressupostos, objetivos. Contratos administrativos: 
conceito, espécies, disposições peculiares. Cláusulas necessárias. Inadimplemento. 
Rescisão. Licitação: natureza jurídica, finalidades, espécies, modalidades. Processo licitatório. 
Dispensa e inexigibilidade. Serviços públicos: conceito, classificação. Concessão e permissão. 
Agentes públicos. Servidores públicos, conceito, categorias, direitos e deveres. Cargo, 
emprego e função: normas constitucionais, provimento, vacância. Responsabilidades dos 
agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo administrativo disciplinar. Bens 
públicos; regime jurídico e classificação. Formas de utilização, concessão, permissão e 
autorização de uso. Desafetação e alienação. Desapropriação: conceito. Desapropriação por 
utilidade pública, necessidade pública, interesse social. Indenização. Desapropriação indireta. 
Função social da propriedade. Responsabilidade civil do estado. Responsabilidade pelos atos 
danosos praticados pelos agentes públicos. Responsabilidade pela omissão ou deficiência de 
serviço. Excludentes de responsabilidade. Responsabilidade civil pessoal dos agentes 
públicos. Improbidade administrativa. Lei Federal n.º 8.429/92. Direito urbanístico: uso e 
ocupação de solo urbano. Zoneamento. Poder de polícia municipal. Parcelamento do solo (Lei 
Federal n.º6.766/79). Limitações ao direito de propriedade. Controle das construções e do uso. 
Estatuto da cidade. Instrumentos de política urbana. Usucapião especial de imóvel urbano. 
Usucapião coletivo. Plano diretor. Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de 
uso. Meio ambiente urbano. Controle da poluição sonora e visual. Direito tributário: Definição 
e conteúdo do direito tributário. Conceito de tributo. Espécies de tributos. Imposto, taxa 
contribuição de melhoria e outras contribuições. Fontes do direito tributário. Fontes primárias. 
Fontes secundárias. Vigência e aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço. 
Interpretação e integração da legislação tributária. O sistema constitucional brasileiro. 
Princípios constitucionais tributários, competência tributária, discriminação das receitas 
tributárias, limitações ao poder de tributar. Imunidades tributárias. Espécies tributárias. 
Competência tributária. Parafiscalidade. Exercício de competência tributária. O fato gerador 
da obrigação tributária. Obrigação tributária principal e acessória. Hipótese de incidência e fato 
imponível. Capacidade tributária. Sujeito ativo da obrigação tributária. Sujeito passivo da 
obrigação tributária, direto e indireto. Domicílio tributário. Responsabilidade pelo tribut e 
responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. O crédito tributário: constituição. 
Lançamento: definição, modalidades e efeitos. Suspensão do crédito tributário, modalidades, 
extinção das obrigações tributárias e exclusão do crédito tributário. Infrações e sanções 
tributárias. Conceito e natureza jurídica. Garantias e privilégios do crédito tributário. 
Preferência e cobrança em falência e concordata. Responsabilidade patrimonial dos sócios e 
administradores. Alienação de bens em fraude à fazenda pública. Dívida ativa. Inscrição do 
crédito tributário. Pressupostos legais, presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, 
emendas e substituições de certidões de dívida ativa. Certidões negativas, sigilo fiscal, 
divulgação de informações, limitações. A execução fiscal. Mandado de segurança, ação 
anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito tributário, ação de consignação em 
pagamento, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar 
fiscal. Direito do trabalho e previdenciário: Relações de trabalho. Natureza jurídica. 
Caracterização. Sujeitos da relação de emprego: empregador, empregado, autônomos, 
avulsos, temporários. Sucessão de empregadores. Contrato de trabalho: definição. Diferenças 
entre contrato de trabalho e locação de serviços, empreitada, representação comercial, 
mandato, parceria. Espécies e efeitos. Alteração. Término. Remuneração. Conceito. Distinção 
entre remuneração e salário. Repouso. Férias. Sindicatos. Condições de registro e 
funcionamento. Atividades e prerrogativas. A fazenda pública perante a justiça do trabalho. 
Justiça do trabalho: organização e competência. Dissídios individuais e coletivos. Direitos 
difusos e coletivos: Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Principais 
categorias. Proteção ao patrimônio público e social. Políticas públicas. Ação civil pública: 
conceito, objeto, legitimação, interesse de agir. Litisconsórcio e assistência. Competência. 
Transação. Sentença. Recursos. Coisa julgada. Execução. Ação popular: conceito, objeto, 
legitimação, interesse de agir. Ação popular destinada à anulação de ato lesivo ao interesse 
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público e à tutela de interesses difusos. Competência. Sentença. Coisa julgada. Recursos. 
Posição processual das pessoas de direito público. Relações de consumo. Improbidade 
administrativa: natureza do ilícito. Modalidades. Sanções. Ação de responsabilidade por ato 
de improbidade administrativa. Legitimação. Competência. Ações cautelares. Sentença, coisa 
julgada. Prescrição. Atuação da pessoa jurídica de direito público. Criança e adolescente. 
Princípios. Direitos fundamentais. Política de atendimento. Medidas de proteção. Proteção da 
criança e do adolescente em juízo: individual e coletiva. Conselho tutelar. Direito ambiental 
direito ambiental. Política nacional do meio ambiente. Princípios. Responsabilidade civil 
ambiental. Licenciamento ambiental. Sanções penais e administrativas. Desapropriação 
ambiental. Áreas de proteção mananciais. Legislação federal. Lei da política nacional do meio 
do maio ambiente (Lei nº 6.938/81). Lei de Ação Cível Pública (Lei nº 7.347/85). Lei da Política 
Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97). Lei de crimes ambientais (Lei nº 9.605/98). 
Resoluções CONAMA 01/86, 237/97, 273/04. Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 
6.766/79). Direito financeiro: Responsabilidade fiscal (Lei Complementar n.º 101/00), controle 
de orçamentos e de balanços: Lei Federal n.º 4.320/64. Plano plurianual. Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual. Direito Penal e Processual Penal. Crime e 
imputabilidade penal. Aplicação da Lei Penal. Inquérito policial. Ação penal. Crimes em 
espécie: crimes contra a administração pública, crimes contra a fé pública, crimes contra o 
patrimônio. Aspectos penais da Lei n.º 8.666/93. Direito do consumidor: conceito de 
consumidor, relações de consumo, conceito de fornecedor, conceito de produtos e serviços, 
direitos básicos do consumidor, responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, 
responsabilidade por vício do produto e do serviço, desconsideração da personalidade jurídica, 
práticas abusivas. PROCOM. Juizados especiais cíveis. Legislação e Ética Profissional. 
Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho. 
 
 
CARGO 21: ASSITENTE SOCIAL 
Fundamentos histórico, teórico e metodológico do Serviço Social. O projeto ético-político do 
Serviço Social e a regulamentação da profissão. Questão social no Brasil. Questão de gênero. 
A política social e seu processo histórico; políticas setoriais e por segmento: assistência; 
saúde; saúde mental; previdência; criança e adolescente; educação; idoso; portadores de 
necessidades especiais. Trabalho e Serviço Social. Pesquisa e Serviço Social. Debate ético 
contemporâneo e a busca da consolidação do projeto ético político do Serviço Social, as 
condições de trabalho e respostas profissionais aos desafios de hoje. Áreas de atuação do 
Assistente Social e demandas profissionais no âmbito das relações entre Estado e Sociedade. 
Estratégias de ação em Serviço Social e os instrumentos de intervenção do Assistente Social 
especialmente voltados para o trabalho em organizações. Condicionantes, conhecimentos, 
habilidades e exigências para o trabalho do Serviço Social em organizações. O Processo de 
Trabalho do Serviço Social. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções do trabalho 
profissional em Serviço Social. 

 
 
CARGO 22: CONTADOR 
ORÇAMENTO PÚBLICO: Características do orçamento tradicional, do orçamento-programa e 
do orçamento de desempenho. Princípios orçamentários. Leis Orçamentárias: PPA, LDO, 
LOA. Orçamento fiscal e de seguridade social. Orçamento na Constituição Federal de 1988. 
Conceituação e classificação da receita e da despesa orçamentária brasileira. Execução da 
receita e da despesa orçamentária. Créditos Adicionais. Cota, provisão, repasse e destaque. 
Lei nº 10180/2001. Portaria Interministerial 127 e alterações posteriores. Procedimentos de 
retenção de impostos e contribuições federais. Lei nº 9430/1996 e alterações posteriores. 
Instrução Normativa SRF nº 480/2004. Lei nº 4320/64. CONTABILIDADE GERAL: Normas 
Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade–CFC. Princípios de 
Contabilidade (Resolução 750/93 e 1.282/2010). Deliberações da Comissão de Valores 
Mobiliário–CVM. Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Contábeis (Deliberação CVM nº 539/2008 e Resolução CFC nº 1.121/2008): objetivos, 
pressupostos básicos, características qualitativas das demonstrações contábeis, mensuração 
e reconhecimento dos elementos das demonstrações. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis: objetivos e considerações gerais, conteúdo e estrutura das demonstrações 
contábeis. Lei nº 6404/76 e alterações posteriores. CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, 
objeto e regime. Campo de aplicação. Princípios de Contabilidade (Resolução 750/93, 
1.111/2007 e 1.282/2010). Conceitos e Princípios básicos da Lei nº 4.320/64 e do Decreto nº 
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93.872/86. Sistema de Contabilidade Federal (decreto n◦ 6.976/2009). Sistemas de Contas. 
Variações Patrimoniais: Variações Ativas e Passivas Orçamentárias e Extra-orçamentárias. 
Plano de Contas da Administração Federal: conceito, estrutura das contas, partes integrantes, 
contas do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e compensação, características das 
contas, contas de controle: da previsão e execução da receita, fixação e execução da despesa, 
dos restos a pagar e contas com função precípua de controle. Contabilização dos Principais 
Fatos Contábeis: Previsão de Receita, Fixação de Despesa, Descentralização de Crédito, 
Liberação Financeira, Realização de Receita e Despesa Balancete: características, conteúdo 
e forma. Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço 
Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais de acordo com a Lei nº 4.320/64. 
Conceitos de Contabilidade Pública presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC T 16). 
 
 
CARGO 23: ENFERMEIRO 
Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional e código de ética. 
Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em enfermagem. 
Concepções teórico-práticas da assistência de enfermagem. Administração dos serviços de 
enfermagem. Norma Operacional de Assistência a Saúde. Administração de materiais e 
enfermagem. Normas, rotinas e manuais, elaboração e utilização na enfermagem. Teorias 
administrativas e enfermagem. Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e 
funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e na assistência 
de enfermagem em nível ambulatorial. Tomada de decisão na administração da assistência e 
do serviço. Administração do processo de cuidar em enfermagem. Normas do Ministério da 
Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programa da mulher, programa da 
criança, programa de hipertensão, programa de diabético. Planejamento da assistência de 
enfermagem. Consulta de enfermagem. Medidas de higiene e de segurança nos serviços de 
enfermagem e para o trabalhador. Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de 
enfermagem. Primeiros socorros. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de 
enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Triagem de pacientes adulto e pediátrico em 
emergência. Assistência de enfermagem em emergência e urgência a pacientes adultos e 
pediátricos com problemas: cardiovasculares, respiratórios, neurológicos, gastroenterológicos, 
metabólicos, ginecológicos, urológicos, nefrológicos, cirúrgicos, infecciosos, reumatológicos. 
Atendimento Pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma. Transporte do 
politraumatizado. Cinemática do trauma. Epidemiologia do trauma. Atendimento de urgência 
e emergência frente aos distúrbios cardiovasculares, neurológicos, metabólicos, respiratórios, 
gineco-obstétricos, pediátricos e psiquiátricos. Traumatismos não-intencionais, violência e 
suicídio. Atendimento ao trauma de face e pescoço, cranioencefálico, de coluna, músculo-
esquelético, torácico, abdominal, da pelve. Agentes físico-químicos e trauma. Suporte básico 
e avançado de vida a adultos, crianças e gestantes. Situações especiais de ressuscitação: 
hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e 
eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas. Princípios gerais de biossegurança. 
 
 
CARGO 24: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Análise do solo para avaliação de fertilidade; Calagem adequada nos solos; Conservação do 
solo; Eliminação das barreiras químicas e camadas compactadas que limitam o 
desenvolvimento das raízes; Conhecimento de algumas regras complementares sobre época 
e modo de aplicação de fertilizantes; Controle Biológico de pragas; Hidroponia; Controle 
fitossanitário das plantas. Agricultura: Biologia reprodutiva, classificação taxonômica e 
principais práticas cultivo (tratos culturais) de plantas ornamentais (arbustos, herbáceas e 
arbóreas). Planejamento básico para a implantação de áreas de plantio de mudas de plantas 
ornamentais (arbustos, herbáceas e arbóreas). Principais caracteres agronômicos das plantas 
ornamentais (arbustos, herbáceas e arbóreas). Métodos de produção de mudas de plantas 
ornamentais (arbustos, herbáceas e arbóreas). Esquematização dos modelos pró-controle de 
qualidade das sementes, interrelacionados com sistemas de amostragem, consoante as 
regras para análise de semente. Eventos deterioráveis das sementes, associados com 
períodos de pós-colheita e suas subsequentes recomendações. Exigências edafoclimáticas, 
culturais e de inspeção dos campos de produção de sementes. Modelos conjugados 
indicativos de processamento técnico-científico, próviabilidade das espécies de sementes. 
Horticultura: Métodos vegetativos de propagação de plantas. Poda de arbóreas. 
Fitossanidade: Importância do receituário agronômico para o comércio e uso de defensivos 
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agrícolas. Métodos culturais, físicos, biológicos e por comportamento para o controle de pragas 
agrícolas. O advento dos juvenóides ou inseticidas de ação fisiológica como uma alternativa 
moderna de controle de pragas da agricultura, na perspectiva da preservação dos 
agroecossistemas e da qualidade dos alimentos. Principais pragas das plantas ornamentais 
(arbustos, herbáceas e arbóreas) em condições de campo e as medidas preventivas de 
controle de incidências de pragas. Principais doenças das plantas ornamentais (arbustos, 
herbáceas e arbóreas). Princípios básicos de controle de doenças das plantas. Irrigação: 
Princípios de irrigação e drenagem, Irrigação Localizada, Drenagem Agrícola, Relação Água 
– solo – planta, Fruticultura tropical, Ecologia vegetal, Manejo e conservação do solo, Culturas 
tropicais. Apicultura: Sistema de produção em apicultura, Biologia da abelha, Técnico de 
manejo em apicultura. 
 
 
CARGO 25: FISIOTERAPEUTA 
Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, 
fototerapia, hidroterapia, massoterapia, cinesioterapia, eletroterapia e manipulação vertebral. 
Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia. Fisioterapia em neurologia. 
Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. Fisioterapia em pediatria e geriatria. Mastectomias. 
Fisioterapia em pneumologia. Fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar. Assistência 
fisioterapêutica domiciliar. Desenvolvimento neuropisicomotor. Fisiologia do sistema cardio-
respiratório. Fisiologia da contração muscular. Cinestesia. Fases da marcha. Avaliação e 
tratamento de patologias pneumológicas, cardiológica, ortopédica, pediátrica, e neurológica. 
Recursos terapêuticos: Eletroterapia, Massoterapia, Termoterapia. Fisioterapia da Saúde do 
Trabalhador: Conceito Ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no 
ambiente de trabalho. Ética profissional. 
 
 
CARGO 26: FONOAUDIÓLOGO 
Sistema do Aparelho Auditivo: Bases Anatômicas e Funcionais. Audiológia Clínica: 
Procedimentos Subjetivos e Objetivos de Avaliação Audiológica. Otoemissões Acústicas. 
Audiologia Educacional. Neurofisiologia do Sistema motor da Fala. Funções Neurolinguísticas. 
Desenvolvimento da Linguagem. Estimulação Essencial. Deformidades Craniofaciais: 
Características Fonoaudiológicas; Avaliação Miofuncional; Tratamento Fonoaudiológico. 
Distúrbios da Voz: Disfonias - Aspectos Preventivos, Avaliação e Fonoterapia. Distúrbios de 
Linguagem, da Fala e da Voz decorrentes de fatores neurológicos, psiquiátricos, psicológicos 
e socioambientais. Desvios Fonológicos. Sistema Sensório - Motor - Oral - Etapas Evolutivas. 
Fisiologia da Deglutição, Desequilíbrio da Musculatura Orofacial e Desvios da Deglutição - 
Prevenção, Avaliação e Terapia Miofuncional. Tratamento fonoaudiológico das desordens 
relacionadas ao sistema estomatognático e Ética Profissional.  
 
 
CARGO 27: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 

prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas, renais, metabólicas e 

endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas, neurológicas, infecto-contagiosas, 

dermatológicas e ginecológicas. Avaliação clínica-cirúrgica do paciente da urgência (abdome 

agudo, apendicite, úlcera perfurada). Tratamento inicial do queimado. Doenças de notificação 

compulsória. Código de Ética Médica. Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; 

respostas endócrinas e metabólicas aos traumas; reposição nutricional e hidroeletrolítica do 

paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e complicações em cirurgia. 

Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, 

químicos e biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento 

cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; 

vascular periférica. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Cirurgia de 

urgência; lesões viscerais intra-abdominais. Abdome agudo inflamatório, traumático penetrante 

e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireóide e 

paratireóide; tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. 

Doenças venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Estômago, 

duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e baço. Vesícula 

biliar e sistema biliar extra-hepático. Peritonites e abcessos intraabdominais. Hérnias da parede 

abdominal. Parede abdominal; epíplo; mesentério; retroperitônio. 
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CARGO 28: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 

prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas e endocrinológicas, 

hematológicas, reumatológicas e infecto-contagiosas. Avaliação clínica-cirúrgica do paciente 

da urgência (abdome agudo, apendicite, úlcera perfurada). Tratamento inicial do queimado. 

Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Médica. Cuidados gerais com o 

paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia 

isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 

Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; pneumonias. 

Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e 

parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias 

tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, 

glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, 

hipotireoidismo e hipertireoidismo. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, 

espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Distúrbios 

hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso 

corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. 

 

 

CARGO 29: MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA 

Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 

prevenção das doenças ginecológicas. Avaliação clínica-cirúrgica do paciente da urgência. 

Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Médica. Anatomia clínica e cirúrgica 

do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo menstrual. Disfunções menstruais. 

Bioesteroidogênese. Histopatologia cíclica do aparelho genital. Anomalias congênitas e 

intersexo. Distúrbios do desenvolvimento puberal. Climatério. Vulvovaginites e cervicites. 

Doenças inflamatórias pélvica aguda e crônica. Doenças sexualmente transmissíveis. 

Abdômen agudo em ginecologia. Endometriose. Distopias genitais. Distúrbios urogenitais. 

Patologias benignas e malignas: da vulva, da vagina, do útero, do ovário. Anatomia, 

embriologia, semiologia e patologias benignas da mama. Rastreamento do câncer de mama  

e do colo do útero. Esterilidade conjugal. Planejamento familiar. Anatomia e fisiologia da 

gestação. Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional. Assistência pré-

natal na gestação normal e avaliação do risco obstétrico. Diagnóstico das malformações 

fetais. Aborto, gravidez ectópica e mola hidatiforme. Transmissão materno-fetal de infecções. 

Pré-eclâmpsia. Diabetes e outras intercorrências clínicas na gestação. Hemorragias do III 

trimestre. Sofrimentos fetal crônico e agudo. Prevenção da prematuridade. Ética médica em 

ginecologia. 

 

 

CARGO 30: MÉDICO PEDIATRA 

Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 

prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas, renais, metabólicas e 

endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas, neurológicas, infecto-contagiosas, 

dermatológicas e vulvovaginais. Avaliação clínica-cirúrgica do paciente da urgência (abdome 

agudo, apendicite, derrame pleural, fraturas). Noções de atendimento ao traumatismo 

crânio-encefálico. Tratamento inicial do queimado. Saúde materno-infantil: o recém-nascido 

normal e patológico, crescimento e desenvolvimento, desnutrição proteico-calórica, 

aleitamento materno, doenças infecto-contagiosas mais frequentes na infância, vacinação. 

Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Médica. Crescimento e 

desenvolvimento: problemas do crescimento e desenvolvimento do recém-nascido à 

puberdade (adolescência); imunizações (vacinação); alimentação da criança. Distúrbios 

nutritivos: desidratação aguda por diarréia e vômitos; desnutrição protéico-calórica. 

Problemas neurológicos: meningites; meningoencefalites; tumores intracranianos; pálpebras; 

tétano; convulsões. Problemas oftalmológicos: conjuntivites; alterações oculares nas 

hipovitaminoses. Problemas do ouvido, nariz, boca e garganta: otites; infecções das vias 

aéreas superiores; rinites; sinusites; adenóides e amedalite. Distúrbios respiratórios: 

bronquiolite; bronquites; asma; tuberculose pulmonar; pneumonias; fibrose cística 

(mucoviscidose). Distúrbios cardiológicos: cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas; 

endocardite infecciosa; miocardite; doença de Chagas. Problemas do aparelho digestivo: 

vômitos e diarréia; diarreia crônica; doença celíaca; alergia alimentar; parasitoses intestinais; 
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patologias cirúrgicas; hepatites; diabetes infanto-juvenil. Problemas urinários: infecções do 

trato urinário; hematúria; glomerulonefrite difusa aguda e glomerulopatias; síndrome 

nefrótica; refluxo vésico-ureteral; válvulas da uretra posterior. Problemas hematológicos: 

anemias carenciais; anemia aplástica; anemia falciforme; anemias hemolíticas; leucemias; 

púrpuras (trombocitopênica e anafilactóide); hemofilia. Hepatoesplenomegalia e 

adenomegalia: mononucleose; adenite cervical; toxoplasmose; citomegalovirus, calazar; 

blastomicose. A febre e as infecções na infância: a criança febril; febre tifóide; salmonelose; 

malária; brucelose; interpretação e conduta na criança com reação de Mantoux positivo; 

síndromes de deficiência imunológica na infância. Tumores na infância: tumor de Wilms; 

neuroblastoma; doença de Hodgkin; linfomas; rabdomiossarcoma. Antibióticos e 

quimioterápicos. Intoxicação Exógena e Prevenção de Acidentes. 

 
 
CARGO 31: NUTRICIONISTA 
SUS – Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080 e Lei 8.142. Administração 
de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e 
procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento 
e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de 
higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, 
classificação e composição química. Características organolípticas, seleção, conservação, 
Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e 
critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos 
de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de 
alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. 
Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, 
metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e 
desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança 
de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do 
Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das 
doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e carências 
nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de saúde 
pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos 
estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Ética profissional. 
 
 
CARGO 32: ODONTOLOGO 
Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. Biossegurança. Radiologia: técnica radiológica; 
interpretação radiográfica; anatomia radiográfica. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento 
da cárie dental. Dentística: semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo 
dentinorradicular; proteção do complexo requênc-pulpar; materiais restauradores; técnicas de 
restauração. Periodontia: anatomia do periodonto; tecidos periodontais; prevenção, 
semiologia, diagnóstico clínico; exames complementares aplicados ao diagnóstico das 
doenças periodontais; e tratamentos em periodontia; cirurgia periodontal; periodontia médica; 
epidemiologia. Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, diagnóstico e 
tratamento; tratamentos conservadores da polpa; traumatismo alvéolo- dentário. Urgências em 
Odontologia: trauma dental; hemorragia; pericoronarite, abscessos dentoalveolares; pulpite; 
alveolite. Estomatologia: semiologia, semiotécnica, diagnóstico, tratamento e prevenção das 
afecções de tecidos moles e duros; lesões cancerizáveis; semiologia, semiotécnica, 
diagnóstico, prevenção e tratamento de neoplasias malignas e benignas da cabeça e pescoço; 
patologia oral; Atenção à saúde de pessoas com necessidades especiais. Atendimento de 
pacientes com doenças sistêmicas crônicas. Atendimento de pacientes com coagulopatias 
hereditárias. Atendimento de pacientes grávidas. Cariologia: etiopatogenia, diagnóstico, 
tratamento e prevenção. Prótese: diagnóstico, planejamento e tratamento. Cirurgia: princípios 
cirúrgicos, planejamento e técnicas cirúrgicas, requênci e complicações. Anestesiologia: 
técnicas anestésicas intrabucais; anatomia aplicada a anestesiologia; farmacologia dos 
anestésicos locais; acidentes e complicações em anestesia odontológica. Prevenção: 
Fluorterapia; toxologia do flúor; Fluorose: diagnóstico e tratamento. Farmacologia 
odontológica: Farmacologia e Terapêutica Medicamentosa. Ética Odontológica. Código de 
Ética Odontológica, 2013. Bioética. Odontopediatria: Práticas Preventivas em Odontopediatria; 
Dentística voltada para a odontopediatria: semiologia, diagnóstico e tratamento; proteção do 
complexo dentinopulpar; materiais restauradores; técnica de restauração atraumática. 
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CARGO 33: PSICÓLOGO 
Teorias da personalidade. Psicopatologia. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. 
Psicoterapia em problemas específicos (clínicos e funcionais. Psicoterapia breve: diagnóstico, 
técnicas e tratamentos. Tratamento de dependências químicas. Técnicas de entrevista. 
Anamnese. Uso de testes psicológicos. Testes de personalidade. Inventários, técnicas 
projetivas, técnicas gráficas. Testes psicomotores. Apresentação de resultados, laudos, 
relatórios. Ética profissional. Resoluções CFP/CRP. Equipes multidisciplinares. Atuação do 
psicólogo no SUAS - Sistema Único de Assistência Social, Protagonismo Juvenil e Trabalho 
Social com Juventude. Trabalho Social com Famílias. Princípios da Análise Institucional. 
Processos de Exclusão/Inclusão Social. Construção Social da Violência. Concepção sobre 
grupos e instituições. Clínica ampliada à construção de projetos terapêuticos singulares na 
lógica da atenção psicossocial. Princípios da intersetorialidade. Trabalho em Rede. Princípios 
da intersetorialidade. Reabilitação/reinserção psicossocial, clínica da subjetividade, 
compreensão do sofrimento psíquico. Clínica e atenção a problemas na área do uso de álcool 
e outras drogas; Clínica e atenção psicossocial aos transtornos mentais da infância e 
adolescência; Clínica e atenção psicossocial aos transtornos neuróticos e ligados ao estresse; 
Clínica e atenção psicossocial aos transtornos psicóticos e aos transtornos do humor. 
Diagnóstico estrutural e direção do tratamento dos transtornos mentais. 
 
 
 
3.2 – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / MAGISTÉRIO 
 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 

Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.o 
6.583, de 29 de setembro de 2008.  
Compreender e interpretar textos. Níveis de Linguagem na modalidade oral e escrita. 
Fenômenos Semânticos: Sinonímia, Antonímia, Polissemia, Ambiguidade, Homônimos e 
Parônimos. Ortografia Oficial. Coerência Textual. Coesão Textual. Concordância Nominal e 
Verbal. Regência Nominal e Verbal. Classe de Palavras. Colocação pronominal. Pontuação. 
Figuras de Linguagem. Acentuação gráfica. Emprego da crase.  
 

2. INFORMÁTICA  

Sistema operacional e ambiente Windows Vista e Windows 7. Edição de textos, planilhas e 
apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2003 e 2007) no 
ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. 
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos de 
organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Programas 
de compressão de arquivos (Zip). Segurança da informação e procedimentos de segurança. 
Noções de vírus, ameaças virtuais e aplicativos (antivírus, anti-spyware). Noções de Proxy e 
Firewall. Procedimentos de backup.  
 

4. ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável, 
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações 
históricas.  
 

4. LEGISLAÇÃO  

Lei nº 921, de 10 de dezembro de 2009; 
Lei Municipal nº 874, de 10 de fevereiro de 2005. 
 
 

5. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO 34: PROFESSOR DE BRAILE 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. História da 
Educação de Cegos. Conhecendo a Deficiência Visual: cegueira e baixa visão. História e 
apresentação do Sistema Braille. Grafias em Braille para a Língua Portuguesa. Alfabetização 
em Braille. Transcrição e adaptação do livro didático em Braille. Suportes para o Aluno com 
Deficiência Visual: estimulação sensorial e recursos ópticos. Recursos didáticos aplicados à 
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educação dos alunos com deficiência visual. Conhecimento dos recursos para a produção 
Braille. Complementações Curriculares Específicas para a Educação de Alunos Cegos: escrita 
cursiva e soroban. Leitura e decodificação de palavras, frases e textos em Braille. Transcrição 
de palavras, frases e textos da escrita em tinta para o Sistema Braille. Orientações e 
esclarecimentos para ajudar na leitura e na escrita de textos em Braille. Atendimento 
Educacional Especializado. A Interação Social e o Desenvolvimento de Relações Sociais. O 
Processo de Profissionalização da Pessoa com Deficiência Visual. Aquisição Básica para a 
Orientação e Mobilidade. Acessibilidade: as pessoas cegas no itinerário da cidadania. 
 
 
CARGO 35: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
O ensino de Ciências Naturais e os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os eixos temáticos: 
Vida e Ambiente; Ser Humano e Saúde; Tecnologia e Sociedade e Terra e Universo; A busca 
de informação em fontes variadas: observação, experimentação e textos; Instrumentos 
facilitadores das aulas de Ciências. Uso de recursos didáticos para o ensino de Ciências.  
Planejamento de ensino e avaliação da aprendizagem. Vida e ambiente: Conceitos básicos 
em ecologia, populações e Comunidades. Ecossistemas: do ar, do solo e das águas.  
Problemas Ecológicos Contemporâneos. Seres vivos; Anatomia e fisiologia humana. Terra e 
Universo: matéria, propriedades e estados físicos e químicos. Elemento químico: classificação 
periódica. Energia: mecânica, térmica, sonora, luminosa e elétrica. 
 
 
CARGO 36: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 O ensino de arte na Educação Básica. O significado da Arte na Educação. A Arte como 
conhecimento. As linguagens artísticas e suas especificidades (Arte Visuais, Música, Teatro e 
Dança). Arte, Cultura e Sociedade. Tendências pedagógicas e o Ensino da Arte: Tendência 
Idealista- Liberal; Tendência Realista-Progressista. Os fundamentos teóricos-metodológicos 
no aprender e ensinar Arte: Componentes curriculares básicos que se inter-relacionam no 
planejamento (objetivos, conteúdos, métodos de ensino, meios de comunicação, avaliação); 
Planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais para a área de Artes. 
 
 
CARGO 37: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Educação Infantil: Concepções e práticas pedagógicas; Função política e social da Educação 
Infantil; Desenvolvimento infantil, segundo Piaget, Vygotsky e Wallon; Currículo como 
expressão de linguagens, práticas sociais e culturais infantis; O brincar como eixo dinamizador 
do currículo; Avaliação na Educação Infantil e documentação pedagógica; O papel do 
professor na Educação Infantil; Planejamento na Educação Infantil: espaços interativos de 
aprendizagem, organização em projetos de linguagens; Organização e financiamento dos 
sistemas de ensino; Processo de socialização, diversidade sociocultural, inclusão; 
Sexualidade infantil; A literatura na educação da criança de 0 a 5 anos; Afetividade nas 
relações professor-criança, criança-criança. 
 
 
CARGO 38: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Relações Fundamentais: Educação Física e Educação; Educação Física e Ciência da 
Motricidade Humana; Educação Física, Desenvolvimento Humano no Ensino Fundamental; 
Educação Física e Cultura Corporal; Educação Física e Esporte Escolar; Educação Física e 
Saúde; Educação Física e Cidadania. A Educação Física Formal e a Educação Física Não-
formal Possibilidades de atividades lúdicas: a ludicidade, o lazer e a recreação escolar a) Jogos 
b) Brinquedos c) Brincadeiras. Conteúdos e Metodologia: a) Jogo b) Esporte c) Ginástica d) 
Lutas e) Atividades rítmicas. Possibilidades de experiências prático-teóricas: cognitivas, 
sociais e afetivas: a) competição b) cooperação c) sociabilização; Educação Física e Educação 
Inclusiva. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Educação Física para a Educação Básica. 
 
 
CARGO 39: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 
A Natureza Transcendente da Pessoa Humana: A sede de infinito; Duas realidades presentes: 
matéria e espírito; Necessidades materiais da pessoa; necessidades espirituais da pessoa. 
Elementos constitutivos da dignidade da pessoa humana: A pessoa humana como ser livre: a) 
O que é liberdade? b) Liberdade e livre arbítrio. c) Liberdade e responsabilidade; A pessoa 
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humana como ser inteligente: a) O potencial da inteligência; b) A função da razão; c) razão e 
sentimento. A pessoa humana como um ser volitivo: a) O que é vontade. b) Os impulsos 
instintivos e a vontade; c) Vontade, liberdade e responsabilidade; Valores. As diversas 
dimensões da pessoa humana: A pessoa humana como ser social; A pessoa humana é um 
ser político; A pessoa humana como ser cultural; A pessoa humana como um ser afetivo; A 
pessoa humana como um ser espiritual (religioso); A pessoa humana como um ser biológico. 
A pessoa humana e seus vários tipos de relações: relação consigo mesmo: verdade, 
sinceridade, harmonia; Relação com o outro: respeito, justiça; Solidariedade; Relação com a 
natureza: cuidado, zelo, responsabilidade; Relação com o Transcendente: obediência, 
contemplação, louvor. A pessoa humana e suas circunstâncias: A experiência do sofrimento; 
A experiência da crise e da angústia; O sentido da vida: o amor; A busca da felicidade. 
Planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. 
 
 
CARGO 40: PROFESSOR DE ESTUDOS AMAZÔNICOS 
A formação geológica da Amazônia. Bioma, ecossistemas, águas e bacias hidrográficas. 
Interação entre águas, florestas e campos. Impactos e crimes ambientais: desmatamento, 
queimadas e poluição. Processos de formação política da região. Processo de construção 
histórica da região. As formas de colonização. A economia da floresta: das drogas do sertão à 
borracha industrial; o cacau e a castanha do Pará. As unidades federativas componentes da 
região. Processos de imigração. O espaço amazônico e as relações sociais: natureza, 
trabalho, cultura e homem amazônico. Relação homem x natureza. O ser humano e o espaço 
geográfico. As transformações operadas na região (trabalho, natureza e capital). Ocupação 
desordenada e desenvolvimento dos espaços urbanos. A Amazônia e o grande capital: a 
região na divisão internacional do trabalho. O processo produtivo: ciclos extrativistas; 
integração forçada e grandes projetos (Projeto Manganês, Projeto Jari. Programa Grande 
Carajás). As indústrias de mineração, a pecuária, o agronegócio e a geração de energia. O 
comércio ilegal da biodiversidade. Problemas sociais, econômicos, ambientais e culturais na 
região. Conflitos sociais na Amazônia. As lutas políticas no processo de emancipação da 
região. Diversidade étnica e cultural do espaço amazônico. Importância cultural da 
miscigenação. Os povos da Amazônia: índios, ribeirinhos, quilombolas, seringueiros. A 
juventude. Os movimentos sociais na Amazônia. Ações e programas governamentais de 
desenvolvimento: Transamazônica, SUDAM, SUFRAMA, PolAmazônia, Programa de 
Integração Nacional, Projeto SIVAM 
 
 
CARGO 41: PROFESSOR DE HISTÓRIA  
Ensino de História: saber histórico escolar; Metodologias do ensino de História; Trabalho com 
documentos e diferentes linguagens no ensino de História; Conhecimento histórico 
contemporâneo: saber histórico e historiografia; História e temporalidade; História do Brasil e 
a construção de identidades; Historiografia brasileira e a História do Brasil; História nacional, 
regional e local; História da América e suas identidades; Lutas sociais e identidades sociais, 
culturais e nacionais; História do mundo Ocidental: legados culturais da antiguidade clássica, 
convívios e confrontos entre os povos e culturas na Europa Medieval; História africana e suas 
relações com a Europa e a América; Lutas sociais, cidadania e cultura no mundo capitalista. 
 
 
CARGO 42: PROFESSOR DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS 
Marcos Político – Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; Política 
Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – MEC/2008; Decreto 
Nº. 6571/2008 – Dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE); Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com deficiência/ ONU e o Decreto Nº. 6949/2009; Diretrizes 
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica –
Modalidade Educação Especial Resolução – Nº CNE/CEB 2009; Fundamentos e princípios da 
Educação Inclusiva; História da Educação Especial no Brasil e a Legislação vigente;  
Tecnologia assistiva e suas modalidades, com ênfase na comunicação alternativa;  Educação 
escolar dos alunos com surdez; Caminho metodológico para o ensino de LIBRAS no AEE. 
 
 
CARGO 43: PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 
Tempos e modos verbais; Verbos modais; Substantivos, adjetivos, artigos e advérbios;  Grau 
comparativo e superlativo; Formação de palavras, prefixos e sufixos; Estratégias de leitura; 
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Inferência de significado; Referência pronominal; Compreensão geral do texto;  
Reconhecimento de informações específicas; Capacidade de análise e síntese; Tipos de texto; 
Marcadores do discurso; Coerência e elementos de coesão; Principais expressões 
idiomáticas; Noções de métodos de abordagens para o ensino de inglês com língua 
estrangeira (EFL). 
 
 
CARGO 44: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
História da Matemática. Ensino de Matemática na Escola de Ensino Fundamental e Médio. 
Metodologia para o ensino de Matemática. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, 
reais e complexos. Representação e relação: pertinência, inclusão e igualdade. Operações: 
união, intercessão, diferença e complementar. Funções: Definição, domínio, imagem, 
gráficos, crescimento e decrescimento, Tipologia, função injetora, sobrejetora, bijetora, par 
e impar, Função composta e inversa.  Funções: 1° grau (afim e linear), 2° grau (quadrática), 
modular, exponencial, logarítmica e polinomial. Operações algébricas com funções 
polinomiais. Trigonometria. Arcos e ângulos. Relações no círculo trigonométrico. Redução ao 
1° quadrante. Operações com arcos. Relações métricas e trigonométricas no Triângulo. 
Funções trigonométricas diretas. Equações trigonométricas. Análise combinatória. Teorema 
fundamental da contagem. Agrupamentos simples: arranjos, combinação e permutação. 
Binômio de Newton. Noções de probabilidade. Experiência, espaço amostra e evento. 
Definição, propriedades e operações de probabilidade. Probabilidade condicionada. Noções 
de estatística. Conceito, universo estatístico e amostra(média, mediana, variável e desvio 
padrão). Frequência e amplitude. Representação gráfica. Medidas de posição e dispersão. 
Sequência. Progressões aritméticas. Progressões geométricas. Matrizes, determinantes e 
sistemas lineares. Conceito, igualdade, tipos, operações e propriedades das matrizes. 
Definição, propriedades e cálculo dos determinantes. Definição, classificação, discussão e 
resolução de sistemas lineares. Sistema de inequação linear. Geometria analítica. Ponto, 
reta e circunferência. Movimentos no plano: rotação, reflexão e translação. Geometria 
espacial. Ponto, retas e plano no espaço. Poliedros convexos. Sólidos geométricos: prisma, 
pirâmide, cilindro.  
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DESCRIÇÃO Data 

01 AFIXAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO 11/11/2015 

02 PRAZO DE RECURSO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO 12/11/2015 e 13/11/2015 

03 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 16/11/2015 à 22/12/2015 

04 
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU DE NECESSIDADES ESPECIAIS E OS 
HIPOSSUFICIENTES QUE SOLICITAREM A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

16/11/2015 à 19/11/2015 

05 PERÍODO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 16/11/2015 à 20/11/2015 

06 RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS 02/12/2015 

07 
PERÍODO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
DEFERIDAS E INDEFERIDAS 

03/12/2015 e 04/12/2015 

08 RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS 08/12/2015 

09 
PERÍODO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

16/11/2015 à 23/12/2015 

10 PERÍODO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 16/11/2015 à 23/12/2015 

11 LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS 13/01/2016 

12 CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 14/01/2016 e 15/01/2016 

13 EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DAS PROVAS 21/01/2016 

14 REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA  31/01/2016 

15 AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 31/01/2016 

16 PERÍODO DE RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 01/02/2016 e 02/02/2016 

17 AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 24/02/2016 

18 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 24/02/2016 
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19 PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 25/02/2016 e 26/02/2016 

20 RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 02/03/2016 

21 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES À PROVA DE TÍTULOS 02/03/2016 

22 PERÍODO DE ENTREGA DA PROVA DE TÍTULOS 07/03/2016 à 09/03/2016 

23 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS 21/03/2016 

24 PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS 22/03/2016 e 23/03/2016 

25 RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA DE TÍTULOS 30/03/2016 

26 RESULTADO FINAL PRELIMINAR 30/03/2016 

27 PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO FINAL PRELIMINAR  31/03/2016 e 01/04/2016 

28 RESULTADO FINAL DEFINITIVO 04/04/2016 
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1. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
1.1 – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

Cargo 01 Auxiliar de Serviços Gerais 

 
 
Atribuições 

Atividades relacionadas à limpeza e conservação 
dos prédios públicos e de seus móveis e 
equipamentos, à fiscalização de entrada e saída de 
pessoas, à coleta e entrega de documentos, 
mensagens, encomendas e outros, internamente e 
externamente, à abertura e fechamento de 
dependências e prédios. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos. 

Quantidade de Vagas Efetivas 15 (quinze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada 
às pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 45 (quarenta e cinco). 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 02 Auxiliar de Serviços Urbanos 

Atribuições Atividades relacionadas à limpeza e conservação de 
ruas, logradouros públicos e à coleta do lixo. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos. 

Quantidade de Vagas Efetivas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 07 (sete). 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 03 Encanador 

 
Atribuições 

Executar trabalhos de montagem, instalação e 
conservação de tubulações, louças sanitárias, caixas 
d’água, chuveiros; e outras atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
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pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 06 (seis). 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 04 Merendeira 

 
Atribuições 

Atividades relacionadas ao preparo e distribuição de 
merenda escolar, limpeza e conservação do 
ambiente de trabalho. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 06 (seis). 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 05 Vigia 

Atribuições Atividades de vigilância e segurança do patrimônio 
público. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos. 

Quantidade de Vagas Efetivas 21 (vinte e uma) vagas, sendo 02 (duas) vagas 
reservadas às pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 55 (cinquenta e cinco). 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 
1.2 – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Cargo 06 Guarda Municipal 

Atribuições Exercer o Poder de Polícia Administrativa do 
Município destinada à proteger o patrimônio, bens, 
serviços e instalações públicas municipais, proteção 
do meio ambiente e a fiscalização do uso das vias 
públicas urbanas e estradas municipais. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 03 (três). 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Observações Para este cargo especificamente, este certame não 
selecionará candidatos para vagas efetivas. Após 
aprovação o candidato ainda deverá realizar 
Avaliação Médica, Avaliação Física e Curso de 
Formação Específico, todas estas fases são 
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eliminatórias e serão realizadas pela Prefeitura 
Municipal de São João de Pirabas. 

 
 

Cargo 07 Motorista CNH “C” 

Atribuições Dirigir automóveis, caminhonetas e similares e zelar 
pela conservação dos mesmos 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Carteira Nacional de Habilitação “C”. 

Quantidade de Vagas Efetivas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 04 (quatro). 

Vencimento R$ 802,34 (oitocentos e dois reais e trinta e quatro 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 08 Motorista CNH “D” 

Atribuições Dirigir automóveis, caminhonetas e similares e zelar 
pela conservação dos mesmos 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Carteira Nacional de Habilitação “D”. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 02 (dois). 

Vencimento R$ 802,34 (oitocentos e dois reais e trinta e quatro 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 09 Operador de Bomba D’água 

Atribuições Operar bomba d’água. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 09 (nove) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 05 (cinco). 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 10 Operador de Máquinas Pesadas 

Atribuições Executar serviços envolvendo operação e 
conservação de máquinas pesadas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
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Carteira Nacional de Habilitação “D”; Experiência no 
cargo. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 04 (quatro). 

Vencimento R$ 1069,40 (hum mil sessenta e nove reais e 
quarenta centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 
 

2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
2.1 – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 
 

Cargo 11 Agente Administrativo 

 
 
Atribuições 

Executar tarefas técnico-administrativas nas áreas 
de orçamento e finanças, pessoal, material e 
patrimônio; coleta, classificação e registro de dados; 
redação de atos administrativos e documentos; 
possuir noções de legislação municipal. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 10 (dez) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 30 (trinta). 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 12 Músico 

Atribuições Executar atividades relativas ao desenvolvimento 
culturas no campo da música. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente; Habilitação em 
Música. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 03 (três). 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
2.2 – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 
 

Cargo 13 Atendente de Consultório Dentário 

Atribuições Orientar a comunidade sobre higiene bucal; auxiliar 
na prestação de assistência odontológica. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Técnico 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
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reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
de Atendente de Consultório Dentário. 

Quantidade de Vagas Efetivas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 04 (quatro). 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 14 Técnico em Edificação 

Atribuições Executar atividades relativas a Construção Civil e 
demais atividades de sua área. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Técnico 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente; Curso Técnico 
em Edificações e Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 01 (uma). 

Vencimento R$ 802,34 (oitocentos e dois reais e trinta e quatro 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 15 Técnico em Enfermagem 

 
Atribuições 

Executar atividades de assistência a pacientes, 
serviços de enfermagem na área de urgência e 
emergência e demais atividades de sua área. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Técnico 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente; Curso Técnico 
em Enfermagem e Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 19 (dezenove). 

Vencimento R$ 802,34 (oitocentos e dois reais e trinta e quatro 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 16 Técnico em Informática 

Atribuições Atividades relacionadas à área de informática, com 
vistas ao processamento eletrônico. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Técnico 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
em Manutenção de Computadores, Redes e 
Impressoras. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 03 (três). 

Vencimento R$ 802,34 (oitocentos e dois reais e trinta e quatro 
centavos). 
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Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 

Cargo 17 Técnico em Laboratório 

 
 
Atribuições 

Realizar tipagem sanguínea, provas de 
compatibilidade sanguínea pré-transfusional, coleta 
de sangue em doadores e/ou pacientes, 
fracionamento de sangue em componentes, exames 
hematológicos; executar e controlar exames de 
rotina do laboratório; identificar e registrar amostras 
colhidas; preparar material biológico para exame; 
preparar meios de cultura, antígenos e reagentes; 
operar e conservar equipamentos de laboratório. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Técnico 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
em Laboratório. 

Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 04 (quatro). 

Vencimento R$ 802,34 (oitocentos e dois reais e trinta e quatro 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 18 Técnico em Radiologia 

 
Atribuições 

Atividades envolvendo equipamentos de 
radioterapia, de rádio-diagnóstico empregado em 
medicina e odontologia. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Técnico 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente; Curso Técnico 
em Radiologia e Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1203,50 (hum mil duzentos e três reais e 
cinquenta centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 

3. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
3.1 – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 
 

Cargo 19 Administrador 

 
Atribuições 

Planejamento, direção, assessoramento e execução 
de atividades relativas a gerência administrativa de 
órgãos municipais. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Administração expedido por instituição de ensino 
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devidamente reconhecida por órgão competente e 
Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 02 (dois). 

Vencimento R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 20 Advogado 

 
 
Atribuições 

Coordenar, supervisionar e executar atividades de 
natureza jurídica, envolvendo a emissão de 
pareceres, atos administrativos; orientar e patrocinar 
causas na justiça e prestar assessoramento à 
Prefeitura. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Direito expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Advogado Exclusivo e Registro no Conselho 
Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

Carga Horária  20 (vinte) horas semanais. 

 
 

Cargo 21 Assistente Social 

 
Atribuições 

Planejamento, direção, coordenação, 
assessoramento e execução de programas sociais, 
em seus aspectos econômico e sanitário. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Assistência Social expedido por instituição de 
ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente e Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 03 (três). 

Vencimento R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 

 
 
 

Cargo 22 Contador 

 
Atribuições 

Planejamento, direção, coordenação, 
assessoramento e execução de atividades de 
contabilidade e finanças em geral. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Contabilidade expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente e 
Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 
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Cadastro de Reserva 02 (dois). 

Vencimento R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 23 Enfermeiro 

Atribuições Planejamento, direção, assessoramento e execução 
de programas de saúde. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Enfermagem expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente e 
Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 08 (oito). 

Vencimento R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 24 Engenheiro Agrônomo 

Atribuições Planejamento, supervisão, coordenação e execução 
de projetos em geral sobre a preservação e a 
exploração de recursos naturais, a economia rural, a 
defesa e inspeção agrícolas e a promoção 
agropecuária. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Agronomia expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente e 
Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 

 
 

Cargo 25 Fisioterapeuta 

 
Atribuições 

Atividades de planejamento, supervisão, 
coordenação e execução, referentes à terapia física 
de pacientes. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Fisioterapia expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente e 
Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 02 (dois). 

Vencimento R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 
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Cargo 26 Fonoaudiólogo 

Atribuições Atividades de planejamento, supervisão, 
coordenação e execução referentes à saúde da voz. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Fonoaudiologia expedido por instituição de 
ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente e Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 27 Médico Cirurgião Geral 

 
Atribuições 

Planejamento, direção, assessoramento e execução 
de programas de saúde; execução de trabalhos 
médico cirúrgicos. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Medicina expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente e 
Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Carga Horária  20 (vinte) horas semanais. 

 
 

Cargo 28 Médico Clínico Geral 

 
Atribuições 

Planejamento, direção, assessoramento e execução 
de programas de saúde; execução de trabalhos 
médico cirúrgicos. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Medicina expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente e 
Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 10 (dez) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 05 (cinco). 

Vencimento R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Carga Horária  20 (vinte) horas semanais. 

 
 

Cargo 29 Médico Ginecologista / Obstetra 

 
Atribuições 

Planejamento, direção, assessoramento e execução 
de programas de saúde; execução de trabalhos 
médico cirúrgicos. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Medicina expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente e 
Registro no Conselho Regional. 
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Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Carga Horária  20 (vinte) horas semanais. 

 
 
 

Cargo 30 Médico Pediatra 

 
Atribuições 

Planejamento, direção, assessoramento e execução 
de programas de saúde; execução de trabalhos 
médico cirúrgicos. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Medicina expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente e 
Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Carga Horária  20 (vinte) horas semanais. 

 
 

Cargo 31 Nutricionista 

 
Atribuições 

Atividades de planejamento, supervisão, 
coordenação e execução referentes à educação 
alimentar, nutrição e dietética. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Nutrição expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente e 
Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 32 Odontólogo 

 
Atribuições 

Planejamento, supervisão, coordenação e execução 
de ações relativas à assistência buco-dentária em 
estabelecimentos de ensino ou unidades de saúde 
do Município. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Odontologia expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente e 
Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 03 (três). 

Vencimento R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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Cargo 33 Psicólogo 

 
Atribuições 

Atividades de planejamento, supervisão, 
coordenação e execução no campo da educação e 
da saúde. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Psicologia expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente e 
Registro no Conselho Regional. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 02 (dois). 

Vencimento R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 
3.2 – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / MAGISTÉRIO 
 

Cargo 34 Professor de Braile 

 
 
Atribuições 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; colaborar com 
atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior / Magistério 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Licenciatura Plena em Letras com 
Especialização em BRAILE expedido por instituição 
de ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.510,57 (hum mil quinhentos e dez reais e 
cinquenta e sete centavos) 

Carga Horária  125 (cento e vinte e cinco) horas mensais. 

 
 

Cargo 35 Professor de Ciências 

 
 
Atribuições 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; colaborar com 
atividades de articulação da escola com as famílias e 
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a comunidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior / Magistério 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Licenciatura Plena em Ciências Naturais ou 
Biologia expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 02 (dois). 

Vencimento R$ 1.510,57 (hum mil quinhentos e dez reais e 
cinquenta e sete centavos) 

Carga Horária  125 (cento e vinte e cinco) horas mensais. 

 
 
 

Cargo 36 Professor de Educação Artística 

 
 
Atribuições 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; colaborar com 
atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior / Magistério 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Licenciatura Plena em Artes expedido por 
instituição de ensino devidamente reconhecida por 
órgão competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 04 (quatro). 

Vencimento R$ 1.510,57 (hum mil quinhentos e dez reais e 
cinquenta e sete centavos) 

Carga Horária  125 (cento e vinte e cinco) horas mensais. 

 
 
 

Cargo 37 Professor de Educação Básica 

 
 
Atribuições 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; colaborar com 
atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior / Magistério 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Licenciatura Plena em Pedagogia para Ensino de 
Séries Iniciais expedido por instituição de ensino 
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devidamente reconhecida por órgão competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 25 (vinte e cinco). 

Vencimento R$ 1.510,57 (hum mil quinhentos e dez reais e 
cinquenta e sete centavos) 

Carga Horária  125 (cento e vinte e cinco) horas mensais. 

 
 
 

Cargo 38 Professor de Educação Física 

 
 
Atribuições 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; colaborar com 
atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior / Magistério 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Licenciatura Plena em Educação Física expedido 
por instituição de ensino devidamente reconhecida 
por órgão competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 03 (três). 

Vencimento R$ 1.510,57 (hum mil quinhentos e dez reais e 
cinquenta e sete centavos) 

Carga Horária  125 (cento e vinte e cinco) horas mensais. 

 
 

Cargo 39 Professor de Ensino Religioso 

 
 
Atribuições 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; colaborar com 
atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior / Magistério 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Licenciatura Plena em Ensino Religioso expedido 
por instituição de ensino devidamente reconhecida 
por órgão competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 02 (dois). 

Vencimento R$ 1.510,57 (hum mil quinhentos e dez reais e 
cinquenta e sete centavos) 
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Carga Horária  125 (cento e vinte e cinco) horas mensais. 

 
 

Cargo 40 Professor de Estudos Amazônicos 

 
 
Atribuições 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; colaborar com 
atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior / Magistério 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Licenciatura Plena em História ou Geografia 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 04 (quatro). 

Vencimento R$ 1.510,57 (hum mil quinhentos e dez reais e 
cinquenta e sete centavos) 

Carga Horária  125 (cento e vinte e cinco) horas mensais. 

 
 
 
 
 

Cargo 41 Professor de História 

 
 
Atribuições 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; colaborar com 
atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior / Magistério 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Licenciatura Plena em História expedido por 
instituição de ensino devidamente reconhecida por 
órgão competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 08 (oito). 

Vencimento R$ 1.510,57 (hum mil quinhentos e dez reais e 
cinquenta e sete centavos) 

Carga Horária  125 (cento e vinte e cinco) horas mensais. 
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Cargo 42 Professor de Língua Brasileira de Sinais 

 
 
Atribuições 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; colaborar com 
atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior / Magistério 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Licenciatura Plena em Letras com 
Especialização em LIBRAS expedido por instituição 
de ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.510,57 (hum mil quinhentos e dez reais e 
cinquenta e sete centavos) 

Carga Horária  125 (cento e vinte e cinco) horas mensais. 

 
 

Cargo 43 Professor de Língua Inglesa 

 
 
Atribuições 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; colaborar com 
atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior / Magistério 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Licenciatura Plena em Letras com habilitação em 
Língua Estrangeira Inglês expedido por instituição de 
ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 04 (quatro). 

Vencimento R$ 1.510,57 (hum mil quinhentos e dez reais e 
cinquenta e sete centavos) 

Carga Horária  125 (cento e vinte e cinco) horas mensais. 

 
 

Cargo 44 Professor de Matemática 

 
 
Atribuições 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
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estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; colaborar com 
atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior / Magistério 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Licenciatura Plena em Matemática expedido por 
instituição de ensino devidamente reconhecida por 
órgão competente. 

Quantidade de Vagas Efetivas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 03 (três). 

Vencimento R$ 1.510,57 (hum mil quinhentos e dez reais e 
cinquenta e sete centavos) 

Carga Horária  125 (cento e vinte e cinco) horas mensais. 

 
 
 


