
 

  

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

 

 

Dispõe sobre Concurso Público 

para provimento de cargos 

efetivos da Administração 

Pública Municipal de 

ITAUEIRA-PI e dá outras 

providências. 

 

 

O Prefeito Municipal de ITAUEIRA, Estado do Piauí, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que se acham abertas as inscrições ao Concurso Público para 

provimento de Cargos Efetivos no âmbito da Administração Pública Municipal, e no 

que couber a legislação pertinente, obedecidas às disposições legais aplicáveis à 

espécie, o qual se regerá de acordo com as instruções abaixo: 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Número de Vagas e suas atribuições: 91 (noventa e uma), conforme Quadro de 

Disponibilidade de Vagas constantes no Anexo I. 

1.2. O Concurso Público será realizado pela PHILOS – Assessoria e Serviços, 

localizada na Rua Manoel Esteves, Nº 209-A, Centro, Tianguá-Ce, empresa contratada 

através do Processo Licitatório – Tomada de Preço nº 024/2014, obedecidas às normas 

constantes no presente Edital. 

1.3. O concurso será de Provas Objetivas e Títulos. 

1.4. O concurso será para provimento de Cargos Efetivos e Cadastro de Reserva. 

1.5. A distribuição de vagas para os cargos de provimento efetivo encontram-se no 

Anexo I deste Edital. 

 

 



 

  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições deverão ser feitas de forma presencial, no Prédio da Prefeitura 

Municipal, localizado na Travessa Marcos Gomes, S/N, em ITAUEIRA-PI, no horário 

das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. A inscrição do candidato implicará o 

conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 

relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.2. As inscrições serão realizadas no período de 27 de abril a 15 de maio de 2015. 

2.3. Os recursos serão feitos diretamente pela internet no site 

www.philosassessoria.com 

2.3.1. No Posto de Atendimento terá uma pessoa para prestar as informações 

necessárias para a devida inscrição. 

2.4. Procedimentos para realizar Inscrição no Posto de Atendimento: 

2.4.1. Documentos necessários: 

a) Documento de Identidade expedido pela Secretaria de Segurança Pública, Forças 

Armadas ou Polícia Militar ou carteiras emitidas por Conselhos ou Ordens, que por Lei 

Federal, valem como documentos de identificação ou outro documento de identificação, 

com fotografia; 

b) Laudo Médico, conforme modelo constante no Anexo VI (para os que irão concorrer 

a vaga de candidato com necessidade especial); 

c) Comprovante de depósito identificado no Banco do Brasil, Agência Nº: 3631-5, 

Conta Nº: 16000-8, referente ao valor da inscrição. 

2.4.2. Serão aceitas inscrições por intermédio de procurador particular, desde que a 

procuração seja específica para a inscrição e devidamente reconhecida firma em 

cartório, onde deverá indicar o cargo para o qual o candidato irá concorrer ficando esta 

anexada à Ficha de Inscrição. 

2.4.3. As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato e/ou do seu procurador. A Prefeitura Municipal de ITAUEIRA-PI dispõe do 



 

  

direito de excluir do concurso o candidato cuja ficha for preenchida com dados 

incorretos, incompletos ou se constatar, posteriormente, que os mesmos são inverídicos. 

2.4.4. Ao preencher o formulário de inscrição é vedada qualquer alteração posterior. 

2.4.5. O candidato poderá inscrever-se somente para 01 (um) dos cargos previstos no 

Anexo I deste Edital. Caso se inscreva para mais de 01 (um) cargo prevalecerá para 

todos os efeitos legais aquele em que o candidato assinar a Folha de Freqüência no dia 

da prova. 

2.4.6. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos de devolução da importância paga 

em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do concurso, por conveniência ou 

interesse da administração municipal. 

2.5. O presente Concurso Público será regido por este Edital e a inscrição do candidato 

implica no conhecimento e na expressa aceitação das normas e condições nele 

estabelecidas, em relação às quais não poderá o candidato alegar desconhecimento. 

2.6. O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso Público no endereço 

eletrônico www.philosassessoria.com ou por email contato@philosassessoria.com 

 

3. DO CONCURSO 

 

3.1. O concurso será de Provas Objetivas e Títulos. 

3.2. O concurso versará sobre Conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática, 

Conhecimento de Informática, Atualidades e Conhecimentos Específicos, conforme 

tabela constante no item 4.3. 

3.3. O concurso poderá ser realizado simultaneamente para todos os candidatos ou em 

datas e horários diferentes, dependente do número de candidatos inscritos. 

3.4. O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala da realização da prova, 

após 30 (trinta) minutos de seu início, sob pena de desclassificação. 

3.5. A Prova de Títulos será para cargos cuja habilitação exigida seja de nível superior e 

que forem classificados na prova objetiva até 03 (três) vezes o número de vagas 

oferecidas.  

 



 

  

4. DAS PROVAS 

 

4.1. A Prova Objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, valerá 90 (noventa) 

pontos e abrangerá os objetos de avaliação constantes do subitem 4.3 deste Edital. 

4.2. As Provas Objetivas serão realizadas dia 28 de junho de 2015, a partir das 08:00h 

(horário local) com quatro horas de duração, sendo este horário (08:00h) o limite para o 

candidato ingressar no local de aplicação das provas. Os locais de aplicação das provas 

objetivas serão divulgados dia 19 de junho de 2015, no mural da Prefeitura Municipal 

de ITAUEIRA-PI e no site www.philosassessoria.com. Caso o número de candidatos 

inscritos supere a capacidade de espaço físico do Município para aplicação das provas, 

estas poderão ser realizadas em datas e horários a serem divulgados com antecedência 

mínima de 10 dias da realização das mesmas. 

4.3. A Prova Objetiva será composta conforme discriminação abaixo. 

4.3.1. Para cargos de Nível Fundamental/Fundamental Incompleto: 

Disciplina Nº de Questões Peso Pontos 

Português 10 2 20 

Matemática 10 2 20 

Atualidades 10 2 20 

Conhecimentos Específicos 10 3 30 

TOTAL 40  90 

 

4.3.2. Para Cargos de Nível Médio e Nível Superior: 

Disciplina Nº de Questões Peso Pontos 

Português 10 2 20 

Matemática 10 2 20 

Informática 05 1 05 

Atualidades 05 1 05 

Conhecimentos Específicos 10 4 40 

TOTAL 40  90 



 

  

4.4. O candidato deverá comparecer ao local de aplicação da prova munido de caneta 

esferográfica, com tinta azul ou preta escrita grossa, com pelo menos 30 (trinta) minutos 

de antecedência da hora marcada para o início das provas. 

4.5. Para ingressar no local da prova o candidato deverá apresentar o original da 

Carteira de Identidade com o qual fez a inscrição ou outro documento que por lei tenha 

validade de identificação e contenha foto. 

4.6. Não poderá ingressar no local de aplicação da prova o candidato que se apresentar 

após o horário estabelecido, bem como aquele que não apresentar documentação exigida 

(Documento de Identificação). 

4.7. O candidato que sair da sala de exame encerrará sua prova, ressalvados os casos de 

necessidades fisiológicas e de emergências médicas que possam ser atendidos no Posto 

Médico indicado pela Comissão Organizadora do Concurso Público. 

4.8. Durante a realização das provas não se admitirá qualquer tipo de comunicação entre 

candidatos e nem será permitida a utilização de celular, máquina calculadora, lápis, 

lapiseira/grafite, borracha, régua de cálculo ou quaisquer instrumentos, excetuando-se a 

caneta referida no item 4.4. 

4.8.1. O candidato que portar celular deverá deixá-lo desligado, caso este venha a tocar, 

vibrar, ou emitir qualquer sinal, o candidato será desclassificado. 

4.9. Ao término da prova escrita, o candidato deverá entregar ao fiscal o Caderno de 

Provas e o Cartão Resposta, este devidamente assinado, bem como assinar a Folha de 

Frequência. 

4.10. A não assinatura na Folha de Frequência e do Cartão Resposta pelo candidato, 

bem como a não entrega do Caderno de Provas de acordo com o item 4.9, implicam na 

exclusão do mesmo do certame. 

4.11. O candidato somente poderá levar o Caderno de Provas quando faltarem 30 

(trinta) minutos para o seu término. O candidato que sair da sala de aula antes do 

horário de que trata o presente item não poderá retornar para buscá-lo. As provas serão 

disponibilizadas no site da PHILOS, dentro do período recursal, sendo que após esse 

período as mesmas serão retiradas do site. 

4.12. Da Prova de Títulos 



 

  

4.12.1. A Prova de Títulos para os cargos de Nível Superior conforme item 3.5 valerá 

no máximo 10 (dez) pontos, os quais serão assim distribuídos: 

Graduação Quantidade Pontuação 

Pós Graduação 03 03 

Mestrado 01 03 

Doutorado 01 04 

Total 05 10 

 

4.12.2. A Prova de Títulos terá caráter apenas classificatório e terão os títulos avaliados 

os candidatos classificados nas provas objetivas, conforme o item 3.5, bem como os que 

ficarem no Cadastro de Reserva. 

4.12.3. O candidato deverá, obrigatoriamente, utilizar o formulário constante no Anexo 

VIII para envio de títulos e apresentar em anexo as cópias dos certificados autenticadas 

em cartório, sob pena de não serem acatados. 

4.12.4. Os Títulos deverão ser entregues no mesmo local da realização das inscrições. 

Não serão avaliados documentos enviados pelos correios, fac-símile ou de outra forma. 

4.12.5. O Formulário para entrega de Títulos deverá ser em duas vias. 

4.12.6. Os Títulos poderão ser entregues por Procurador, sendo que a Procuração, com 

fins específicos para entrega dos Títulos, seja lavrada em cartório, anexando cópia da 

carteira de identidade do Outorgante e Outorgado. 

 

5. OS CARGOS E SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

5.1. Os cargos e seus respectivos Conteúdos Programáticos encontram-se nos Anexos 

III e IV do presente Edital. 

 

 

 

 

 



 

  

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1. Será classificado o candidato que atingir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do 

total de pontos da prova e estiver classificado até 03 (três) vezes o número de vagas 

oferecidas para o cargo. 

6.2. O candidato, cumprindo todas as exigências do presente Edital, será classificado em 

ordem decrescente de pontos, observado o percentual mínimo da prova conforme 

estabelece o subitem 6.1. 

6.3. Havendo candidatos com a mesma pontuação, serão adotados sucessivamente os 

seguintes critérios de desempate: 

6.3.1. Maior idade (Parágrafo Único do art. 27 da Lei nº 10.741/2003); 

6.3.2. Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos; 

6.3.3. Maior número de pontos na prova de Português. 

6.3.4. Maior idade (Candidatos com menos de 60 anos) 

6.4. Os candidatos classificados conforme o item 6.1 irão compor o Cadastro Reserva. 

 

7. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

7.1. O provimento do candidato aprovado será feito se atender aos seguintes requisitos: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português; em caso de nacionalidade 

portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, 

com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos dos incisos I e II e § 1º do 

artigo 12 da Constituição da República e do Decreto nº 70.436/72, respectivamente;  

b) Estar quites com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos, e 

militares para os do sexo masculino; 

c) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

d) Declaração de não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade 

transitada em julgado ou qualquer condenação incompatível com o cargo pretendido; 



 

  

e) Comprovar, através do respectivo atestado, fornecido por médico do trabalho, aptidão 

física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

f) Apresentar comprovação dos requisitos necessários previstos no Quadro de 

disponibilidade de vagas constantes no Anexo I do presente Edital; 

g) Apresentar comprovante de registro no Conselho da Categoria devidamente 

atualizado; 

h) Declarar, mediante termo, ter disponibilidade para cumprir a carga horária prevista 

no Anexo I deste Edital. 

i) Declaração de que não é sócio gerente/administrador de empresas, que mantém 

vínculo com a administração pública municipal. 

j) Declaração de não acumulação ilegal de cargo público nos termos da Constituição 

Federal. 

7.2. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, 

desde que constatada falsidade de declaração ou irregularidade na realização das provas 

ou nos documentos apresentados. 

7.3. Os candidatos deverão apresentar a fotocópia e original dos 

comprovantes/declarações e 02 fotos 3x4. 

7.4. Não será dado outro prazo para os candidatos que não apresentarem a devida 

documentação no prazo estabelecido no Edital de Convocação. 

7.5. A nomeação dos candidatos obedecerá à ordem de classificação, ficando 

condicionada às necessidades da Prefeitura Municipal de ITAUEIRA-PI. 

7.6. Não será admitido adiamento de posse. 

 

8. DA VALIDADE 

 

8.1. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos a contar da data de sua 

homologação, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

 

 



 

  

 

9. DAS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

9.1. Às pessoas com deficiências será assegurado o direito de se inscrever no concurso 

público, em igualdade de condições com os demais candidatos para provimento do 

cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora, e a elas 

são reservadas 5% (cinco por cento), da classificação obtida para os cargos com 10 

(dez) ou mais vagas. 

9.2. Entende-se por pessoa com deficiência aquela que se enquadrar nas categorias 

descritas no art. 4º do Decreto nº 3.298/99: 

9.3. Será considerada deficiência aquela conceituada na medicina especializada, de 

acordo com os padrões mundialmente estabelecidos. 

9.4. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar, na ficha de 

inscrição, essa condição e a deficiência de que é portador, entregando o laudo médico, 

conforme modelo constante no Anexo VI, juntamente com o Requerimento de 

Candidatos com Necessidades Especiais conforme modelo constante no Anexo V, 

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 causa 

provável da deficiência. O Laudo deverá ser obrigatoriamente feito por um médico 

especialista do trabalho. 

9.4.1. Os candidatos com Deficiência aprovados no Concurso de que trata este Edital, 

antes da Homologação do mesmo serão submetidos à Avaliação Médica feita por um 

Médico devidamente credenciado pela Prefeitura Municipal de ITAUEIRA-PI. 

9.4.2. Caso o candidato não seja considerado como Pessoa Com Deficiência pelo 

Médico credenciado, o mesmo será inabilitado e irá concorrer com os demais 

candidatos. 

9.5. Caso a Pessoa com Deficiência necessite de atendimento especial para se submeter 

à prova, deverá requerer no ato da inscrição, indicando as condições diferenciadas de 

que necessita para realização das provas, conforme Anexo V deste Edital; caso 

contrário, não a terá preparada sob qualquer alegação. 



 

  

9.6. O candidato com Deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das 

provas deverá requerê-lo no ato da inscrição, com justificativa acompanhada de parecer 

emitido por especialista da área de sua deficiência. 

9.7. As Pessoas Com Deficiência, resguardadas as condições previstas nos itens 

anteriores, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais 

candidatos no que concerne ao conhecimento das provas, à avaliação e aos critérios de 

aprovação, ao horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para 

todos os demais candidatos. 

9.8. O candidato com Deficiência, se classificado no Concurso Público, terá seu nome 

publicado em lista à parte. 

9.9. Na falta de candidatos classificados para as vagas oferecidas aos portadores de 

deficiência, estas serão preenchidas pelos demais, com estrita observância da ordem de 

classificação. 

9.10. O laudo médico terá validade somente para este Certame e não será devolvido, 

assim como não serão fornecidas cópias. 

9.11. A não observância do disposto nos subitens anteriores implicará na perda do 

direito às vagas reservadas aos candidatos com Deficiência. 

 

10. DA EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO 

 

10.1. Será excluído do Certame, em qualquer de suas fases, inclusive na investidura do 

cargo, o candidato que: 

a) durante a realização das provas for surpreendido em comunicação com outro 

candidato, verbalmente ou por escrito ou por qualquer outra forma, bem como 

utilizando máquina calculadora, lápis, lapiseira/grafite, borracha, régua de cálculo, 

aparelho celular, agenda eletrônica, relógio digital, gravador e similares, impressos ou 

quaisquer outros instrumentos, excetuando-se a caneta referida no item 4.4. 

b) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

c) não atender às determinações regulamentares deste Edital; 



 

  

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da Comissão Organizadora 

do Concurso Público ou com a equipe auxiliar; 

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

realização; 

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem a autorização e/ou acompanhamento do 

fiscal; 

g) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas e/ou na 

folha de rascunho; 

h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido. 

i) usar durante a aplicação da prova boné ou óculos escuros, exceto os candidatos com 

conjuntivite, que deverá ser comprovado com atestado médico. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. Será permitido à candidata que tiver necessidade de amamentar durante a 

realização das provas levar acompanhante, que ficará em sala reservada para esta 

finalidade e que será responsável pela guarda da criança; 

11.2. Durante a amamentação, a candidata será acompanhada de fiscal; 

11.3. A Comissão Organizadora do Concurso Público não se responsabilizará por 

perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos ocorridos durante a realização das 

provas, nem por danos nele ocasionados; 

11.4. Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após 

o horário fixado para o seu inicio. 

11.5. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação 

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

11.6. Os três últimos candidatos de cada sala deverão sair juntos e assinar o Relatório de 

Ocorrências juntamente com os Fiscais. 

 

 



 

  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. A inscrição do candidato implica na aceitação expressa das condições constantes 

do presente Edital e normas que o regulamentam. 

12.2. 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 pela PHILOS.  

12.3. Todos os resultados inerentes ao processo seletivo serão divulgados no site da 

PHILOS (www.philosassessoria.com). 

12.4. Os recursos deverão atender a todas as suas formalidades. 

12.4.1. Somente serão aceitos os recursos devidamente fundamentados e justificados. 

12.4.2. Somente serão aceitos os recursos preenchidos em sua totalidade e devidamente 

assinados conforme “Formulário de Recurso” constante no Anexo VII do presente 

Edital. 

12.4.3. Somente serão aceitos os recursos durante o prazo recursal. 

12.4.4. Os recursos que não atenderem aos requisitos anteriores não serão analisados. 

12.4.5. Se, do exame de recursos, resultar anulação de questão integrante de prova, a 

pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. 

12.4.6. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de 

questão integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. 

12.5. A aprovação no Concurso assegurará o direito à nomeação, ficando a 

concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes 

do exclusivo interesse e conveniência da administração municipal, da rigorosa ordem de 

classificação e do prazo de validade do Concurso. 

12.6. O regime de trabalho dos candidatos aprovados e nomeados será o Estatutário. 

12.7. Em caso de necessidade, é obrigatório o uso dos modelos de Requerimento para 

Pessoas Com Deficiência (Anexo V), Laudo Médico (Anexo VI), Formulário de 



 

  

Recursos (Anexo VII), Formulário para Envio de Títulos (Anexo VIII) previstos neste 

Edital. 

12.8. Os candidatos aprovados serão lotados, de acordo com a necessidade ou 

conveniência da Administração Municipal, podendo ser transferidos para outros locais 

de trabalho no curso de sua vida profissional. 

12.9. As datas (cronograma) previstas com todas as atividades do presente certame estão 

no Anexo IX. 

12.10. O valor da Taxa de Inscrição e a carga horária encontram-se no Anexo II. 

12.11. As atribuições dos cargos constantes no Anexo III estão previstos na Lei 

Municipal Nº 453/2014. 

12.12. Os casos omissos serão resolvidos pela a Comissão Organizadora do Concurso 

Público. 

 

 

ITAUEIRA-PI, 24 de Abril de 2015 

 

 

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO 

Prefeito Municipal 

 

 

JOSÉ PEDRO ALVES VÉRAS JÚNIOR 

Representante da PHILOS Assessoria e Serviços 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO I 

QUADRO DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS 

 

Nº de 

Ordem 
Cargo 

Requisitos 

Necessários 

Carga 

Horári

a 

Seman

al 

Salário 
Nº de 

Vagas 

Vagas 

para 

pessoas 

com 

deficiência 

01 Vigia 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

40h 
R$ 

788,00 
04 - 

02 

Auxiliar de 

Serviços 

Gerais 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

40h 
R$ 

788,00 
07 - 

03 
Motorista 

Categoria A/B 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

40h 
R$ 

788,00 
01 - 

04 
Motorista 

Categoria D 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

40h 
R$ 

788,00 
07 - 

05 
Agente 

Administrativo 

Nível Médio 

Completo 
40h 

R$ 

788,00 
05 - 

06 
Técnico de 

Enfermagem 

Nível Médio 

Completo 
40h 

R$ 

788,00 
03 - 

07 

Agente de 

Vigilância 

Sanitária 

 

Nível Médio 

Completo 
40h 

R$ 

788,00 
02 - 



 

  

08 
Técnico de 

Saúde Bucal 

Nível Médio 

Completo 
40h 

R$ 

788,00 
01 - 

09 

Agente 

Comunitário de 

Saúde 

Nível Médio 

Completo 
40h 

R$ 

1.014,00 
03 - 

10 
Agente de 

Endemias 

Nível Médio 

Completo 
40h 

R$ 

1.014,00 
05 - 

11 
Dentista do 

ESF 

Nível Superior 

Completo 
40h 

R$ 

1.500,00 
01 - 

12 
Enfermeiro do 

ESF 

Nível Superior 

Completo 
40h 

R$ 

1.500,00 
01 - 

13 
Enfermeiro 

Plantonista 

Nível Superior 

Completo 
30h 

R$ 

1.500,00 
03 - 

14 Médico do ESF 
Nível Superior 

Completo 
40h 

R$ 

1.500,00 
02 - 

15 
Médico 

Plantonista 

Nível Superior 

Completo 
24h 

R$ 

1.500,00 
02 - 

16 
Médico 

Veterinário 

Nível Superior 

Completo 
20h 

R$ 

1.500,00 
01 - 

17 
Professor B 

Matemática 

Nível Superior 

Completo com 

habilitação em 

Matemática 

20h 
R$ 

1.054,78 
02 - 

18 

Professor B 

Letras 

Português 

Nível Superior 

Completo na área 

(e/ou 

especialização em 

Língua 

Portuguesa) 

20h 
R$ 

1.054,78  
01 - 



 

  

19 

Professor B 

Letras 

Espanhol 

Nível Superior 

Completo na área 

(e/ou 

especialização em 

Espanhol) 

20h 
R$ 

1.054,78 
01 - 

20 
Professor B 

Letras Inglês 

Nível Superior 

Completo na área 

(e/ou 

especialização em 

Inglês) 

20h 
R$ 

1.054,78 
01 - 

21 
Professor B 

História 

Nível Superior 

Completo com 

habilitação em 

História 

20h 
R$ 

1.054,78 
01 - 

22 

Professor B 

Ciências ou 

Biologia 

Nível Superior 

Completo com 

habilitação em 

Biologia 

20h 
R$ 

1.054,78 
01 - 

23 

Professor B 

Educação 

Física 

Nível Superior 

Completo 

(Educação Física) 

20h 
R$ 

1.054,78 
01 - 

24 

Professor B 

Ensino 

Religioso 

Licenciatura 

plena em 
qualquer 

área/bacharel em 

religião ou 

especialização na 

área do ensino 

religioso 

20h 
R$ 

1.054,78 
01 - 

25 
Professor B 

Geografia 

Nível Superior 

Completo com 

habilitação em 

Geografia 

20h 
R$ 

1.054,78 
01 - 



 

  

26 

Professor B 

Normal 

Superior ou 

Pedagogia 

Nível Superior 

Completo em 

pedagogia ou 

áreas afins 

20h 
R$ 

1.054,88 
15 01 

27 
Enfermeiro do 

SAMU 

Nível Superior 

Completo 
24h 

R$ 

1.500,00 
04 - 

28 
Médico 

Urgentista 

Nível Superior 

Completo 
24h 

R$ 

1.500,00 
04 - 

29 Fonoaudiólogo 
Nível Superior 

Completo 
40h 

R$ 

1.500,00 
01 - 

30 Psicólogo 
Nível Superior 

Completo 
30h 

R$ 

1.500,00 
02 - 

31 Nutricionista 
Nível Superior 

Completo 
40h 

R$ 

1.500,00 
01 - 

32 Fisioterapeuta 
Nível Superior 

Completo 
40h 

R$ 

1.500,00 
02 - 

33 
Assistente 

Social 

Nível Superior 

Completo 
30h 

R$ 

1.500,00 
02 - 

34 
Educador 

Físico 

Nível Superior 

Completo 

(Educação Física) 

40h 
R$ 

1.500,00 
01 - 

 

A lotação dos Candidatos aprovados será a critério da Administração conforme item 

12.8 do Edital do Concurso. 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO II 

QUADRO REFERENTE AOS VALORES DAS INSCRIÇÕES 

 

INSCRIÇÕES VALORES 

Cargos de Nível Fundamental/Fundamental Incompleto R$ 30,00 

Cargos de Nível Médio R$ 60,00 

Cargos de Nível Superior R$ 90,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO III 

DESCRICÃO SINTÉTICA DE ATRIBUICÃO DE CARGOS 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Serviços de limpeza geral de áreas, internas ou ambientais, em repartição ou 

estabelecimento, prepara e serve alimentação, lanche, água e preparo de refeições e 

lanches e distribuição aos alunos, em horários prefixados, recolhendo os utensílios 

utilizados e promovendo a limpeza de refeitórios e cozinha. Executa serviços de 

limpeza das dependências internas e externas da escola. Executa tarefas burocráticas de 

pequena complexidade. Serviço de lavagem e engoma de roupas hospitalares 

 

VIGIA 

Vigilância de prédios públicos, praças e jardins; presta orientação ao público em geral 

quando procurado; controla entrada e saída de pessoas e veículos em ambientes de 

trabalho; zela pela segurança em estabelecimento municipal de ensino; coopera em 

eventos escolares e programas como implantação de hortas escolares e comunitárias, 

colabora com a manutenção e conservação de prédios públicos. 

 

MOTORISTA 

Desempenho de funções inerentes a profissão de motorista tais como: dirigir veículos 

leves e pesados da frota da municipalidade, respeitada a habilitação profissional; 

realizar viagens" oficiais de interesse da Administração; conduzir os veículos na 

realização das mais diversas atividades da Administração Municipal; zelar pela 

manutenção e conservação dos veículos que estiverem sob seus cuidados; informar a 

autoridade a qual está subordinado sobre irregularidades ou defeitos nos veículos cm os 

quais esteja trabalhando; fornecer as informações necessárias à manutenção e 

conservação dos veículos; manter rigoroso controle sobre o consumo de combustíveis e 

peças do veículo que estiver sobe sua responsabilidade; preencher os formulários e 



 

  

roteiros de viagem ou de trabalho, consoante ordem da Administração Municipal; 

executar outras tarefas afins. 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente 

esse cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostas a situações de risco; orientar as 

famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando e até agendando 

consultas e exames, quando necessário; realizar, através de visita domiciliar, 

acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; traduzir para o 

programa a dinâmica social, suas necessidades, potencialidades e limites. 

 

AGENTE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Realizar um conjunto de atividades típicas de vigilância sanitária, como realização de 

fiscalização e inspeção de riscos sanitários em estabelecimentos de saúde e de interesse 

à saúde e em locais onde são produzidos e comercializados produtos e serviços 

submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e 

das tecnologias a eles relacionados e de ambientes do trabalho; participar de atividades 

educativas que visem orientar a população e o setor regulado; utilizar o poder de polícia, 

legalmente delegado, para cumprimento da legislação vigente, com finalidade de 

proteger e resguardar a saúde da população. 

 

AGENTE DE ENDEMIAS 

Avaliar as condições e problemas de saúde;coletar dados de saúde através de registro de 

rotina; vigilância epidemiológica e levantamento; produzir informações de saúde 

através da análise de dados; interpretar e divulgar informações de saúde; realizar visitas 

domiciliares periodicamente, conforme protocolos;realizar apreensão de animais vadios 

em perímetro urbano; realizar o controle de zoonose s; trabalhar sempre utilizando os 

equipamentos de proteção individual; zelar pelo ambiente de trabalho; agir com 

orientação do enfermeiro e/ou veterinário; desempenhar tarefas afins. 

 



 

  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Executar atividades dentro dos setores determinados pela chefia de enfermagem; aferir e 

controlar sinais vitais, utilizando-se de materiais e equipamentos adequados; preparar 

clientes para consultas, exames e outros procedimentos facilitando a sua realização; 

executar curativos, usando seus conhecimentos e/ou conhecimentos seguindo 

prescrições médicas e / ou de enfermagem, proporcionando alívio ao paciente, bem 

como facilitando a cicatrização de ferimentos, suturas e escoriações; auxiliar no preparo 

do material e instrumental para esterilização bem como na desinfecção de ambientes e 

equipamentos, permitindo maior segurança aos procedimentos como: exames, 

tratamentos, pequenas cirurgias, e atendimentos de ginecologia e obstetrícia; 

administrar medicamentos por via oral e/ou parenteral, prestando informações aos 

clientes sobre possíveis reações, além de aplicar vacinas e fazer os devidos registros em 

formulários apropriados; realizar visita domiciliar, elaborando após o relatório; observar 

os cuidados universais em proteção individual; cumprir o código de ética da profissão; 

zelar por sua segurança e de terceiros, bem com pela preservação e manutenção de 

materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; executar outras tarefas afins. 

 

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 

Executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico, utilizando meios apropriados 

para promover e recuperar a higiene dentaria e a saúde bucal. Sob a supervisão do 

cirurgião dentista, realizar procedimentos preventivos individuais ou coletivos, nos 

usuários para o atendimento clínico, como escovação supervisionada, evidenciação de 

placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, entre outros; realizar procedimentos 

reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão do cirurgião dentista; cuidar da 

manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; e desempenhar outras 

atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas 

administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e 



 

  

distribuição de material; Redigir pareceres e informações; Redigir expedientes 

administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; Revisar quanto ao 

aspecto redacional, ordens de serviços, instruções, exposições de motivos, projetos de 

lei, minutas de decretos e outros; Realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, 

alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos 

determinados por lei; Realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser 

adquiridos sem ocorrência; Efetuar ou orientar o recebimento, conferencia, 

armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; Manter atualizados os 

registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; 

Eventualmente realizar trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e 

equipamentos de microfilmagem; Atuar na área de computação, orientar e acompanhar 

processos; Executar outras tarefas correlatas. 

 

PSICÓLOGO 

Emitir diagnóstico, psicológico e social, através da avaliação da clientela alvo, usando 

para tanto recursos técnicos e metodológicos apropriados, prestando atendimento, 

acompanhamento e/ou encaminhamento a outras especialidades; participar da equipe 

multidisciplinar em programas e ações comunitárias de saúde, objetivando integrar as 

ações desenvolvidas; planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar 

as estratégias de intervenção psicossocial, partindo das necessidades da clientela 

identificada; executar atendimento psicossocial através de psicoterapia em sessões 

grupais ou individualizadas; atuar em pesquisa da psicologia, em relação à saúde, 

trabalho e educação, entre outros aspectos; participar em ações de assessoria, prestando 

consultaria e emitindo parecer dentro da perspectiva de sua área de atuação; participar 

de auditorias e comissões técnicas, emitindo laudos e pareceres que lhe forem 

pertinentes; participar do programa de saúde mental, exercendo atividades comunitárias, 

objetivando a capacitação e esclarecimentos; atuar junto ao setor de recursos humanos, 

na área de recrutamento e seleção de pessoal, bem como acompanhando, treinando e 

reciclando servidores; zelar por sua segurança e de terceiros, bem como pela 

preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; 



 

  

participar na elaboração de normas e rotinas, a fim de obter a dinamização e 

padronização dos serviços; participar da efetivamente da política de saúde do município, 

através dos programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; desempenhar 

outras tarefas afins. 

 

MEDICO PLANTONISTA/MEDICO SAMU 

Dirigir a equipe de socorros urgentes; prestar socorro urgente nas salas de primeiros 

socorros, a domicílio e na via pública; atender nos plantões, com prioridade a todas as 

pessoas que necessitarem de socorro urgente ou de atendimento ambulatorial, 

independente de qualquer outras formalidades que posteriormente, poderão ser 

realizadas; providenciar no tratamento especializado, que se faça necessário para um 

bom atendimento; praticar intervenções cirúrgicas de acordo com a sua especialidade; 

desempenhar de maneira ampla todas as atribuições atinentes à sua especialidade; 

preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento, 

encaminhando-os a chefia do serviço; ministrar tratamento médico psiquiátrico; 

transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento aos titulares de plantão 

daqueles doentes cujos socorros não possam ser feitos ou complementados nas salas de 

primeiros socorros, mediante preenchimento de boletim de Socorro Urgente; atender os 

casos urgentes de internados no hospital, nos impedimentos dos titulares de plantão; 

preencher os boletins de socorro urgente, mesmo os provisórios, com diagnóstico 

provável ou incompleto dos caso; organização do setor, com provisão dos materiais de 

enfermagem; fazer consultas de enfermagem; identificação, registro, fiscalização e 

controle dos fatores determinantes ou condicionantes da saúde individual e coletiva; 

prestação de informações à pessoa atendida, sobre seu estado de saúde; integração da 

equipe da unidade; desenvolve trabalhos de orientação e colaboração com ações de 

vigilância sanitária; elaboração de relatórios; registros e prontuários de pacientes. 

 

NUTRICIONISTA 

Proceder ao planejamento, coordenação e supervisão de programas e/ ou serviços de 

nutrição nas áreas de saúde, educação e do trabalho, entre outros; realizar análise de 



 

  

carências nutricionais/alimentares além do aproveitamento conveniente de recursos 

dietéticos; proceder ao controle de estoque, preparo, conservação, além da distribuição 

de alimentos; contribuir no desenvolvimento de ações educativas, visando colaborar na 

aquisição de hábitos alimentares adequados da população; participar da equipe 

multidisciplinar, auxiliando no planejamento, elaboração e execução de ações da 

vigilância epidemiológica, sanitária e de saúde do trabalhador; zelar por sua própria 

segurança e de terceiros, bem como pela preservação e conservação de materiais e 

equipamentos de trabalho; cumprir o código de ética profissional; participar 

efetivamente da política de saúde do município através dos programas implantados pela 

secretaria municipal de saúde; planejar serviços e programas de nutrição nos campos 

hospitalares, de saúde pública, educação e de outros similares; organizar cardápios e 

elaborar dietas; desempenhar outras tarefas afins. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

Planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do Serviço Social 

aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; elaborar e /ou participar de projetos de 

pesquisas, visando à implantação e ampliação de serviços especializados na área de 

desenvolvimento comunitário; participar no desenvolvimento de pesquisas médico-

sociais e interpretar junto à equipe de saúde a situação social do indivíduo e sua família; 

fornecer dados sociais para a elucidação de diagnóstico médico e peridal; diagnosticar e 

tratar problemas sociais que impeçam comunidades, grupos e indivíduos de atingirem 

um nível satisfatório de saúde; desenvolver atividades que visem a promoção, proteção 

e a recuperação da saúde da população, ocupando-se da aplicações sociais, culturais, 

econômicas, que influem diretamente na situação saúde, através da mobilização e 

desenvolvimento das potencialidades humanas e sociais; mobilizar recursos da 

comunidade para que sejam devidamente utilizados e para que possam proporcionar os 

benefícios necessários à população; prover, adequar e capacitar recursos humanos 

institucionais e/ou comunitários, necessários para à realização de atividade na área do 

Serviço Social; participar de programas de treinamento de pessoal técnico e auxiliar 



 

  

para o desenvolvimento das ações de educação em saúde; executar outras atividades 

inerentes ao exercício do cargo. 

 

DENTISTA ESB (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) 

Praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos 

adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em odontologia; 

atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para 

justificação de faltas ao emprego (inciso 111com redação dada pela lei n.º 6.215 de 

30/06/1975); proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e sob 

controle medico e que tenham por objetivo a readaptação física ou mental dos 

incapacitados, responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das 

atividades próprias do cargo, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão. 

 

FONOAUDIÓLOGO 

Assistência fonoaudiológica, através da utilização de métodos e técnicas 

fonoaudiológicas a fim de desenvolver e/ou restabelecer a capacidade de comunicação 

dos pacientes; avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da 

linguagem, além de outras técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento ou 

terapêutico; elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nos resultados da 

avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas 

informações médicas; desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de 

comunicação escrita e oral, voz e audição; desenvolver trabalhos de correção de 

distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação 

neuromuscular e a reabilitação do paciente; avaliar os pacientes no decorrer do 

tratamento, observando a evolução do processo e promovendo os ajustes necessários na 

terapia adotada; promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos 

sociais; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 

entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 



 

  

desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das 

atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar 

de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração Municipal e outras 

entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 

exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 

sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação 

de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos, direta ou indiretamente, à política 

de atendimento à criança e ao adolescente; realizar outras atribuições compatíveis com 

sua especialização profissional. 

 

EDUCADOR FISICO 

Reger salas de aula em atividades de educação física, desportivas e de laser; atuar no 

ensino esportivo e atividades de lazer para crianças, adolescentes e adultos; divulgar 

atividades esportivas e de lazer; reger atividades esportivas e de lazer; atuar na área de 

ensino e prática esportiva; elaborar programas e plano de trabalho, controle e avaliação 

de rendimento; organizar e acompanhar turmas de competições e excursões ainda que 

fora do Município; manter disciplina; organizar e participar de reuniões; colaborar na 

conservação da ordem do ambiente de trabalho; desempenhar tarefas afins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO IV 

OS CARGOS E SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO/INCOMPLETO 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos 

e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.  

 

MATEMÁTICA  

Números inteiros: operações e propriedades. Raciocínio lógico. Resolução de situações-

problema.  

 

ATUALIDADES  

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e 

internacionais, ocorridos a partir do 2.º semestre de 2014 e início do 1.º semestre de 

2015, divulgados na mídia local e/ou nacional. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

VIGIA 

Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, especificamente sobre serviços de 

vigia e de vigilância (desarmada) de bens públicos móveis e imóveis, sejam 

patrimoniais ou de domínio público; conhecimentos acerca das formas de comunicação 

dos atos de depredação do patrimônio público, inclusive do patrimônio, histórico e 

cultural e das formas de comunicação das tentativas de arrombamento de portas, janelas, 



 

  

guaritas, outros e outros acessos aos prédios públicos municipais; conhecimentos sobre 

equipamentos necessários ao exercício das atribuições do cargo, bem como sua 

manutenção e conservação; conhecimentos sobre o controle de entrada e saída de 

pessoas e veículos nos locais de vigilância e da forma e meios para a comunicação de 

anormalidades e ocorrências diversas, no local e horário de trabalho; conhecimento das 

responsabilidades e deveres dos servidores públicos municipais; conhecimentos sobre o 

relacionamento com os demais servidores da Administração Municipal com as 

autoridades, dirigentes superiores, servidores municipais, com outras autoridades 

municipais, com os munícipes; conhecimentos acerca das responsabilidades 

relacionadas com o exercício das atribuições do cargo; outros conhecimentos para a 

execução das atividades pertinentes às características e à especificidade do cargo. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no 

ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de preparação 

de alimentos; Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na 

limpeza em geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; 

Guarda e conservação de alimentos; Controle de Estoque de Material de Limpeza e de 

cozinha; Relatório de pedidos de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios; 

Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo; Noções básicas de limpeza de 

prédios públicos. 

 

MOTORISTA CATEGORIA A/B E MOTORISTA CATEGORIA D 

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções; 

Deliberações; Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 

Nacional de Trânsito. Direção defensiva. Noções gerais de circulação e conduta. Noções 

de mecânica de autos. Noções de primeiros socorros. Manutenção e Limpeza de 

veículos. 

 

 



 

  

NÍVEL MÉDIO 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos 

e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Classes de palavras: emprego e 

sentido que imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Pontuação.  

 

MATEMÁTICA  

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 

fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. 

Regra de três simples. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

Pacote Office; Windows 7; criação de pastas e atalhos; conceitos de informática, 

hardware e software; Linux; internet e intranet; cloud computing; redes sociais. 

 

ATUALIDADES  

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e 

internacionais, ocorridos a partir do 2.º semestre de 2014 e início do 1.º semestre de 

2015, divulgados na mídia local e/ou nacional. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Geral: Protocolo: atribuições e competências; protocolo de envio e recebimento, 

distribuição. Documentação: classificação, lançamentos e registros. Arquivo: 

finalidades, tipos, importância, organização. Estoque de material: conceito, controle de 



 

  

quantidade, tipo. Redação Oficial: conceito; características; pronomes de tratamento; 

normas para elaboração; Conceitos básicos de Internet, navegadores e Correio. 

Atendimento ao Público. Relações Humanas e Interpessoais (atendimento). Relações 

humanas no trabalho. Postura Pessoal e Profissional. Ética Profissional/Ética no Serviço 

público. Disciplina na execução dos trabalhos. Formas de tratamento. Administração 

Pública: conceito, órgãos da Administração, hierarquia. Princípios Constitucionais do 

Direito Administrativo. Funções da administração pública. Atos Administrativos: 

noção, elementos, atributos, espécies, validade e invalidade, anulação e revogação, 

poder de polícia. Direito Constitucional: Constituição: conceito, conteúdo e 

fundamentos da Republica. Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e deveres 

individuais e coletivos. Noções gerais de atendimento ao público e relações 

interpessoais do trabalho. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Noções de anatomia e fisiologia; Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. 

Enfermagem médico-cirúrgica: Assistência de enfermagem em Doenças Transmissíveis 

– defesa do organismo, conceito e tipo de imunidade, noções de vacinação. Assistência 

de enfermagem em distúrbios crônico-degenerativos: respiratórios, cardiovasculares, 

gastrointestinais, musculoesqueléticos. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico de 

Central de Material. Assepsia, Desinfecção, Esterilização e Limpeza. Assistência 

Domiciliar e visitas domiciliares. Noções Básicas sobre doenças transmissíveis e não 

transmissíveis (dengue, tuberculose, hanseníase, hepatites, diabetes e hipertensão). 

Preparo e Administração de medicamentos/soluções. A comunicação nas relações 

pessoais e interpessoais em saúde. Convivendo com o alcoolismo na família. Cuidando 

de famílias durante o ciclo vital; Programa de Assistência à Criança, Adolescente, 

Mulher e Idoso. Programa Nacional de Imunização. Técnicas Básicas de Enfermagem. 

Vigilância em saúde Enfermagem Materno-Infantil e Pediatria: Atendimento de 

enfermagem à saúde materno-infantil e pediatria: pré-natal, parto e puerpério e período 

neonatal. Enfermagem de urgência e emergência: primeiros socorros.  

 



 

  

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Código de Saúde, leis complementares e decretos municipais que tratam de assuntos 

que envolvam a vigilância sanitária; Noções de saúde e doenças; noções de anatomia e 

fisiologia humanas; Nutrição e dietética; noção geral de nutrimentos e suas funções no 

organismo; influência da má nutrição na determinação e distribuição de distúrbios de 

saúde; Higiene e profilaxia: noções de saúde, de alimentação, de habilitação corporal do 

vestuário; Noções de saneamento básico e agravos à saúde; Noções básicas sobre 

doenças infecto-contagiosas, defesas do organismo; Noções de vacinação e prevenção 

de doenças; Controle de doenças transmissíveis e sexualmente transmissíveis; dengue; 

malária; febre amarela. 

 

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 

Princípios de Sistema Único de Saúde – odontologia em saúde coletiva. Principais 

problemas de saúde bucal em saúde pública. Sistema de trabalho e sistema de 

atendimento; educação em saúde bucal coletiva; recursos humanos em saúde coletiva; 

legislação e atribuições do HD; modelo de atenção em saúde bucal; epidemiologia 

aplicada a saúde bucal; Anatomia e fisiologia; anatomia dental e funcionamento do 

corpo humano e cavidade bucal; Odontologia preventiva; Etiopatogenia e prevenção da 

cárie dentária e das doenças periodontais; flúor: forma de utilização, efeitos e controle; 

noções básicas da semiologia; principais afecções da cavidade bucal; atividades do 

THD na destistica; Restaurações classes I,II,III,IV; atividades do THD na periodontia; 

raspagem supra gengival; equipamentos, instrumentos e materiais básicos no 

atendimento da saúde bucal; biossegurança em saúde bucal; equipamentos de proteção 

individual, processamento de materiais, desinfecção, descontaminação previa, 

esterilização e manutenção de cadeia asséptica. 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); O Agente Comunitário de Saúde um agente de 

mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de 

Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O 



 

  

diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); 

Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, 

(Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, 

Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da 

vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal 

e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, 

imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, 

Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças 

mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, 

Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde. Dengue. 

 

AGENTE DE ENDEMIAS 

Conceitos básicos de doenças transmissíveis: endemias, epidemias, hospedeiros, 

portador, período de incubação e de transmissibilidade; A defesa do organismo: 

vacinas; Agravos à saúde da população; Normas sobre noções: coleta e destino dos 

excrementos e do lixo, proteção das águas, higiene da alimentação, proteção dos 

alimentos, saneamento da zona rural, disposições gerais de saneamento, estatística 

sanitária e educação sanitária; Construção, ampliação, reforma e reconstrução em: 

estabelecimento de trabalho em geral; Profilaxia e Política de Saúde Animal, legislação 

de defesa sanitária animal, conhecimentos básicos de epidemiologia; Sanidade animal: 

enfermidade que acontecem os animais, procedimentos de diagnósticos, prevenção e 

controle; Legislação de defesa sanitária animal; enfermidades transmissíveis; Saúde 

Pública e principais zoonoses; A defesa do organismo animal: principais vacinas; 

Períodos de incubação e contágio, formas de contágio das principais doenças animais; 

estatística sanitária; educação sanitária. Sistema único de Saúde: objetivos do SUS. 

Princípios e diretrizes. Atribuições. Controle Social no SUS. SUS e vigilância sanitária; 

Promoção, proteção e recuperação da saúde; Organização dos serviços de saúde; 

Sistema Municipal de Vigilância Sanitária: criação. O que é. Competência. Finalidade. 

Estrutura organizacional. Infrações e penalidades. Circunstâncias agravantes. 

Procedimento administrativo nas infrações sanitárias (apuração, notificação, auto da 



 

  

infração, recursos, papel e responsabilidades do fiscal sanitário no processo 

administrativo); Lei n.° 9.782/1999 – Define o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos 

e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Figuras de Linguagem. Classes de 

palavras: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem: substantivo, 

adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. 

Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Voz Ativa e Passiva. 

Colocação pronominal. Crase. Pontuação. 

 

MATEMÁTICA  

Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética 

simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 

1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 

Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

Pacote Office; Windows 7; criação de pastas e atalhos; conceitos de informática, 

hardware e software; Linux; internet e intranet; cloud computing; redes sociais. 

 

 



 

  

ATUALIDADES  

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e 

internacionais, ocorridos a partir do 2.º semestre de 2014 e início do 1.º semestre de 

2015, divulgados na mídia local e/ou nacional. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

DENTISTA DO ESF 

Conhecimentos Gerais de Odontologia: Odontologia Social e Preventiva - Assunto: 

Educação em saúde bucal; Epidemiologia; Métodos preventivos. Níveis de Atenção em 

Saúde Bucal; Promoção da Saúde Bucal; Acolhimento do paciente odontológico; 

Anatomia - Assunto: Anatomia e análise funcional; Anatomia e aplicação clínica; 

Sistema dental; Anestesia - Assunto: Farmacologia dos anestésicos locais; Anestésicos 

locais e controle da dor; Complicações das anestesias locais; Técnicas anestésicas em 

odontologia; Substância anestésica; toxicologia; Farmacologia - Assunto: Antibióticos, 

Antibioticoprofilaxia Analgésicos; Antipiréticos; Antiinflamatórios; Hemostáticos; 

Drogas Ansiolíticas, Relaxantes musculares de ação central; Vitaminas; Tratamento 

paciente grávidas, diabéticos, problemas cardiovasculares, doenças gastroentestinal e 

doenças do sangue; Endocardite bacteriana. Ética Odontológica - Assunto: Código de 

ética odontológica; Responsabilidade profissional e aspectos legais do exercício da 

profissão. Vigilância Epidemiológica: Epidemiologia das doenças bucais; Índices e 

indicadores em saúde bucal. Vigilância Sanitária: Biossegurança nos serviços 

odontológicos; Destinação dos resíduos odontológicos; Vigilância dos produtos de 

interesse à saúde bucal; Vigilância da fluoretação das águas de abastecimento público. 

Práticas educativas em saúde bucal; Métodos preventivos em saúde bucal; Fatores de 

risco:Cárie dentária;Doença periodontal; Maloclusão; Câncer bucal. Competências do 

Cirurgião-Dentista; Competências do Técnico em Higiene Dental; Competências do 

Auxiliar de Consultório Dentário. Principais lesões da cavidade oral. Preparo cavitário; 

Materiais restauradores.  

 



 

  

ENFERMEIRO DO ESF 

Estratégia Saúde da Família (ESF): Conceitos, princípios e diretrizes operacionais 

(normas); Atribuições dos membros da equipe. Promoção à Saúde: Estratégias e 

diretrizes políticas. Gestão dos Sistemas de Saúde: Plano de Saúde; Programação 

Pactuada Integrada (PPI); Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) – 

Capítulo da Atenção Básica.  Planejamento em Saúde: - Conceitos, métodos e técnicas; 

Diagnóstico de Saúde / territorialização; Informação em Saúde (conceitos, sistemas e 

utilização). Vigilância à Saúde: - Processo saúde-doença; Vigilância Epidemiológica: 

conceitos, indicadores e medidas de controle e avaliação; Vigilância Sanitária: 

conceitos, indicadores e medidas de controle e avaliação; Vigilância Ambiental: 

conceitos, indicadores e medidas de controle e avaliação. Biossegurança: Medidas de 

biossegurança relacionadas a serviços de saúde; Riscos, exposições e efeitos clínicos 

ocasionados pelo o ambiente de trabalho. Sinais Vitais, Temperatura, Pulsação, 

Respiração, Pressão Arterial, Procedimentos em Unidades Básicas de Saúde. Agentes 

infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). 

Doenças Transmissíveis. Saneamento Básico. Reforma Sanitária. Capítulo da Atenção 

Básica. Planejamento em Saúde: - Conceitos, métodos e técnicas. Diagnóstico de Saúde 

/ territorialização. Informação em Saúde (conceitos, sistemas eutilização). Vigilância à 

Saúde: Processo saúde-doença. Bioética: Conceito, finalidade e princípios. Enfermeiro: 

Evolução histórica da saúde pública. Níveis de Prevenção da doença. Noções de 

Epidemiologia; Saneamento básico; Educação em saúde; Reforma Sanitária. Principais 

Programas de Saúde: Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher; Programa 

Nacional de Imunização; Programa de Controle de Hipertensão e Diabetes e Programa 

de Prénatal; Planejamento Familiar; Saúde da Criança e do Adolescente; Saúde do 

Trabalhador; Saúde do Adulto e do Idoso; DST e AIDS; Tuberculose; Hanseníase; 

Programa Nacional de Imunização; Saúde Mental e o CAPS. Processo de Trabalho em 

saúde; Planejamento Organização e Gerência de Serviços de Saúde. Supervisão e 

Avaliação da Qualidade da Assistência e do Serviço de Enfermagem. Aspectos 

históricos, éticos e legais do exercício profissional: Princípios éticos e legais da prática 

profissional. Código de deontologia e o processo ético de transgressões e penalidades. 



 

  

Competências do Enfermeiro. Código de Ética. (Lei do Exercício Profissional.). 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso e Resolução nº. 333/2003 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

ENFERMEIRO PLANTONISTA 

Administração aplicada à Enfermagem. Modelos de gestão contemporâneos em 

organizações hospitalares. Enfermeiro como líder e agente de mudança na perspectiva 

ética, política, social e humana. Relacionamento interpessoal. Características do 

trabalho em saúde e em Enfermagem. Divisão técnica do trabalho; interdisciplinaridade; 

composição da equipe de Enfermagem; Lei do Exercício Profissional; Código de Ética. 

Gestão de qualidade no processo de trabalho da Enfermagem. Elaboração de normas, 

rotinas e manuais de procedimento. Administração do processo de cuidar em 

Enfermagem. Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. Sistemas de informação em 

Enfermagem nas práticas organizacionais, assistenciais e educacionais. A saúde do 

trabalhador no contexto da Enfermagem. O papel do Enfermeiro no gerenciamento de 

resíduos de saúde. A vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. 

Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem (Princípios básicos do exame físico). 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de 

Enfermagem com base na Taxonomia da North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA), planejamento, implementação e avaliação da assistência de 

Enfermagem, documentação e registro. Princípios da administração de medicamentos. 

Cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência de 

Enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar. Planejamento da 

assistência de Enfermagem no período pré, trans e pós-operatório. Papel do Enfermeiro 

no Centro Cirúrgico e Central de Esterilização. Planejamento da assistência de 

Enfermagem nas alterações dos sistemas hematopoiético - linfático, gastrointestinal, 

cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, nervoso e músculo-

esquelético. Assistência de Enfermagem em saúde materna: gestão e desenvolvimento 

fetal, propedêutica obstétrica. 

 



 

  

MÉDICO DO ESF 

Abordagem da família: criança, adolescente, adulto e idoso no conteúdo da família; 

Promoção à saúde; vigilância epidemiológica; vacinação na criança e no adulto; saúde e 

atividade física; obesidade; avaliação de risco cardiovascular; tabagismo/dependências 

químicas. Sinais e Sintomas mais freqüentes na prática clínica: cefaléia; dores muscular-

esquelético; lombalgia; dispepsia funciona l; diarréia; transtornos ansiosos; depressão. 

Atenção ás crianças e aos adolescentes: o crescimento normal em baixa estatura; 

desenvolvimento normal e sinais de alerta; puericultura; anemia; asma; otites e 

sinusites; chiado no peito; pneumonias; desidratação. Atenção ao adulto: tuberculose e 

hanseníase; hipertensão; diabetes; artrite reumatóide; osteoporose; Insuficiência 

cardíaca congestiva; acidente vascular cerebral; asma; doença pulmonar obstrutiva 

crônica; úlcera péptica. Saúde do homem: próstata; distúrbios do aparelho gênito 

urinário. Atenção ao idoso: doença Alzheimer; doença de Parkinson; prevenção de 

quedas e fraturas. Atenção à mulher: alteração no ciclo menstrual; pré-natal/gestação; 

parto/puerpério; prevenção de câncer cérvico uterino e de mamas; climatério; 

planejamento familiar. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma 

Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do 

SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do 

SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. 

Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 

648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família. 

 

MÉDICO PLANTONISTA 

Clinica Médica (Abordagem do paciente cardiovascular; Insuficiência Cardíaca; 

Hipertensão Arterial; Valvulopatia Cardíaca; Erros Inatos do Metabolismo; Anomalias 

Congênitas; Cromossomos e Seus Distúrbios; Aconselhamento Genético; Patologias 

Crônicas das Vias Aéreas; Doenças Pulmonares Intersticiais; Insuficiência Respiratória; 

Distúrbios Hidroeletrolíticos e do Equilíbrio Ácido-Básico; Insuficiência Renal Aguda; 

Insuficiência Renal Crônica; Gastrite e Úlcera Péptica; Hemorragia Digestiva; 



 

  

Pancreatite; Intoxicação Alimentar e Diarréia; Hepatite Viral Aguda; Hepatite Crônica; 

Cirrose Hepática; Insuficiência Hepática Aguda e Crônica; Doenças da Vesícula Biliar e 

dos Ductos Biliares; Abordagem das Anemias; Distúrbios Hemorrágicos, 

Anormalidades da Função Plaquetárea; Avaliação Nutricional da Criança; Desnutrição 

Protéico-Calórica da Criança; Diabetes Melito; Doenças  Endócrinas Exclusivamente 

Femininas; Doenças Endócrinas Masculinas; Hemostasia Mineral e Óssea; 

Osteoporose; Urticária, Angioedema e Anafilaxia; Tratamento dos Pacientes com 

Doenças do Colágeno; Doenças Produzidas por Protozoários e Helmintos; HIV e 

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; Infecções Virais do Trato Respiratório; 

Profilaxia da Raiva e Tétano; Imunização/Vacinação; Doenças Sexualmente 

Transmissíveis; Doenças Exantemáticas; Doenças Degenerativas do Sistema Nervoso; 

Doença Cerebral Isquêmica e Hemorrágica; Doenças Oculares: Glaucoma, Catarata e 

Uveíte; Patologias Cutâneas de Importância Geral; Princípios dos Cuidados Preventivos 

de Saúde; Princípios de Medicina Ocupacional e Ambiental; Assistência Pré-natal; 

Assistência ao Parto, o Puerpério e a Lactação; Patologias do CicloPatológico; 

Fisiologia do Ciclo Menstrual; Principais Patologias Ginecológicas. Atenção à Criança 

e do Adolescente: Puericultura: Crescimento; Desenvolvimento; Nutrição e aleitamento 

materno; Imunização. Assistência ao recém nascido: Na sala de parto; RN com 

possibilidade de infecção bacteriana; Transporte do RN; Exame físico do RN. Exame 

físico do lactente e seus problemas mais prevalentes. Distúrbios nutricionais da criança: 

Desnutrição; Anemia ferropriva; Outras anemias; Obesidade infantil. Febre em crianças: 

abordagem diagnóstica e terapêutica: Infecções Respiratória Agudas (processo viral e 

bacteriano), Otite, Sinusite, Amigdalite, Adenoidite; Criança com Pneumonia; Sinais de 

alerta em criança com febre (Meningites, Septcemia, Encefalites). Diarréia / 

desidratação: diagnóstico e conduta. Parasitoses intestinais: Quando suspeitar; Quando 

tratar; Intervenções na comunidade. Edema e alterações urinárias em pediatria: GNDA; 

Síndrome Nefrótica; Infecção Urinária; Proteção contra acidentes e violência doméstica 

contra a criança e o adolescente. Atenção ao adolescente: Problemas clínicos mais 

prevalentes na adolescência. Linfadenopatias e análise do hemograma: Leucemia 

Linfóide Aguda. Atenção à Mulher: Ginecologia na Atenção Primária: Anticoncepção / 



 

  

planejamento familiar; Paciente com alterações menstruais: sangramento uterino 

anormal, paciente com amenorréia, sangramento com uso de anticoncepcional; Paciente 

com dor pélvica (aguda, crônica e cíclica); Secreção vaginal e prurido vulvar 

(mucorréia, vulvovaginites; cervicites, prurido vulvar): exames importantes 

(bacteroscopia direta, ph vaginal); Prevenção do Câncer de colo uterino: exame direto e 

utilizando acido acético e exame de Papanicolau (resultados anormais); Climatério e 

Osteoporose na mulher; Doenças benignas da mama; Câncer de mama (prevenção 

secundária). Obstetrícia na Atenção Primária: Assistência pré-natal: alterações 

fisiológicas na mulher, crescimento fetal; Exames importantes e imunização. 

Orientações gerais e queixas prevalentes/ simples na gestação: nutrição, exercício físico, 

câimbras, dor abdominal, machas na pele, náuseas, dor lombar e dor epigástrica; Uso de 

fármacos e outras exposições na gestação e lactação; Hipertensão na gestação; Diabetes 

e gestação; Infecções na gestação: vulvovaginites, urinária, varicela, toxoplasmose, 

Sífilis e transmissão vertical de HIV. Crescimento intra-uterino retardado: quando 

suspeitar e conduta na atenção primária; Cardiotocografia (quando solicitar); Riscos de 

prematuridade: quando suspeitar e conduta na atenção primária; Assistência ao parto 

normal; Cuidados no puerpério normal e quando suspeitar de alterações; Depressão e 

psicose puerperal. Doenças prevalentes nos Adultos: Cansaço e fadiga; Febre; Perda de 

peso involuntária; Cefaléia; Vertigens e tonturas; Dispepsia funcional e ulcerosa, rge; 

Náuseas e vômitos; Problemas digestivos baixos; Dispnéia e dor torácica: Cardiopatia 

Isquêmica, Insuficiência Cardíaca Congestiva e sopros (valvopatia); ECG normal e 

arritmias; Paciente com patologia renal /insuficiência renal: quando suspeitar e 

acompanhamento; Doenças da tireóide; Hipertensão Arterial Sistémica; Dislipidemias; 

Diabetes Mellitus; Abordagem do paciente com morbidades associadas a: HAS / 

Dislipidemias / Diabetes / Obesidade; Acidente Vascular Cerebral. Ética e Perícia 

Médica: Ética Médica: Funções do Conselho de Medicina; Publicidade médica; Corpo 

clínico: diretor clínico, diretor técnico e comissão de ética do hospital; - Transferência 

inter-hospitalar; Relações interpessoais entre profissionais médicos; Direitos dos 

médicos; Relação médico-paciente e familiares; Responsabilidade profissional; Perícia e 

auditoria médica. Perícia Médica: Sexologia Forense: Sedução (legislação e conceitos), 



 

  

estupro (legislação e conceitos), atentado violento ao pudor (legislação e conceitos); 

Traumatologia Forense: conceitos, classificação, legislação. Tanatologia Médico-Legal: 

conceitos e legislação. Ferramentas em Medicina de Família: Medicina Baseada em 

Evidência na consulta ambulatorial: Seminologia baseada em evidência; Informática na 

Medicina; Aplicando evidência em decisões clínicas. Problemas Clínicos e Cirúrgicos 

Prevalentes na Atenção Primária: Problemas clínicos: Convulsão na criança e no adulto: 

convulsão febril, estado de mal Epilético, Epilepsia no alcoólatra e Epilepsia na 

gravidez; Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Adulto e Crianças); 

Resfriados, gripes e pneumonias; Rinite alérgica (adulto e criança); Problemas de pele: 

eczemas, dermatoses e eritematodescamativas, manchas, nervos melanocíticos e 

melanomas, piodermites e escabiose; Reumatismo em geral: dor mono e poliarticular, 

artrites, bursites, tendinites e neuropatias de compressão lupus; Anemias no Adulto e na 

criança: abordagem diagnóstica e terapêutica na atenção primária e hemotransfusão; 

Doenças prevalentes em Urologia (incluindo próstata e cálculo renal). Problemas 

Cirúrgicos: Queimaduras; Insuficiência vascular periférica e úlceras de membros; 

Diagnóstico das patologias cirúrgicas mais freqüentes e encaminhamentos necessários 

(apendicite, câncer de próstata, hérnias, litiasbiliar); Atenção aos Problemas 

Psiquiátricos Prevalentes na Atenção Primária: Transtornos ansiosos e uso de 

ansiolíticos: Transtorno de ansiedade generalizada; Transtorno de pânico. Transtornos 

Conversivos, Somatoformes e Psicossomáticos: Depressão; Transtorno Bipolar; 

Alcoolismo e outras dependências químicas; Esquizofrenia e uso de antipsicóticos; 

Noções de Psicofarmacoterapia: Ansiolíticos; Antidepressivos; Antipsicóticos; 

Estabilizantes do humor; Anticolinérgicos. Atenção ao Idoso: Incontinência urinária; 

Osteoporose; Paciente idoso açamado; Demência; Mal de Parkison; Promoção e 

manutenção da saúde do idoso. Doenças Infecciosas no Adulto na Criança: Hepatite 

Viral; Sífilis; Calazar; Esquistossomose; Doenças exantemáticas; Febre Reumática e 

Endocardites Infecciosas; Tuberculose: Diagnóstico e tratamento (adulto e 

criança);Tuberculose e HIV. Hanseníase; Abordagem das DSTs; Infecção pelo HIV na 

criança e no adulto. Emergência Clínica: Acidentes por animais peçonhentos; 

Envenenamentos agudos; Reações alérgicas graves. 



 

  

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Importância da Medicina Veterinária na Saúde Pública. História natural das doenças e 

níveis de prevenção. Saneamento: importância do solo, da água e do ar na saúde do 

homem e dos animais. Epidemiologia e profilaxia: epidemiologia geral (definições, 

conceitos e agentes etiológicos). Medidas epidemiológicas (identificação de problemas 

e determinação de prioridades. Fontes de infecções e veículos de propagação. Zoonoses: 

epidemiologia e profilaxia das zoonoses de contágio direto e indireto (raiva, carbúnculo, 

hidatidose, brucelose, tuberculose, teníase, triquinose, tétano, ancilostomose, 

estrongilose, encefalomielite, leishmaniose, doenças de chagas, shistosomose, peste, tifo 

murino e febre amarela silvestre. Formas de imunidade (soros e vacinas). Inspeção 

carne, leite e derivados (legislação). Manipulação e conservação dos alimento: 

conservação pelo dessecamento, pela salga e pela salmoura. Conservação pelo frio 

(armazenamento e alterações físico-quimícas. Resíduos químicos de carne. Controle de 

qualidade de pescado, congelado, curado e semi-conservado. Manipulação e 

acondicionamento do leite e seus derivados. 

 

ENFERMEIRO DO SAMU 

Conhecimento da saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VII - capitulo II - Seção 

II); Lei n° 8.080/90 e Lei n° 8.142/90; Normas Operacionais de Assistência à Saúde - 

NOAS - SUS/2001. Objetivos do SUS: atribuições, doutrinas e competências. 

Princípios que regem a organização do SUS. Vigilância à saúde: noções básicas. 

Sistema municipal de saúde: estrutura, funcionamento e responsabilidade. Política 

Nacional de Atenção as Urgências e Emergências. Regulação medica de urgências e 

emergências. Legislação sobre serviços de atendimento móvel de urgências. 

Planejamento organização e estrutura de emergências; Assistência de Enfermagem no 

Trauma Adulto e Pediátrico: Assistência ao politraumatizado; trauma de crânio; trauma 

de face; trauma torácico; trauma raquiomedular; trauma abdominal; trauma de 

extremidades; trauma músculoesquelético; imobilizações; cinemática do trauma. 

Atendimento pré-hospitalar (fixo e móvel); Assistência de Enfermagem nas 



 

  

emergências clinicas: urgências metabólicas; choque, hemorragias; abdome agudo; 

acidentes com animais peçonhentos; intoxicação exógena; acidentes por eletricidades; 

queimaduras e afogamento. Assistência de Enfermagem na ventilação mecânica; 

Assistência de Enfermagem nas Urgências e Emergências Cardiovasculares: arritmias; 

edema agudo de pulmão; ressuscitação cardiopulmonar; insuficiência coronariana 

aguda; emergência hipertensiva; Acidente Vascular Cerebral Isquêmico; Acidente 

Vascular Cerebral Hemorrágico. Assistência de Enfermagem nas urgências clinicas da 

criança: sofrimento respiratório agudo; Assistência de Enfermagem na remoção de 

vitimas; Assistência de Enfermagem nas urgências do parto e RN; Assistência de 

Enfermagem nas emergências psíquicas: psicoses; tentativa de suicídio; depressão; 

síndromes cerebrais orgânicas. Assistência de Enfermagem nas urgências obstétricas: 

trabalho de parto normal; apresentação distorcida; hipertensão e suas complicações; 

hemorragias; abortamento; cesárea pós-morte; Biossegurança; Assistência de 

Enfermagem as vítimas de violência sexual na infância e adulto; aspectos éticos da 

assistência de Enfermagem nas situações de Emergência. Aspectos éticos e legais do 

óbito no ambiente hospitalar e pré-hospitalar. Ética e Legislação Profissional. 

 

MÉDICO URGENTISTA 

Ética médica. O pronto atendimento: estados confusionais, quedas, hipertensão postural, 

hipertensão arterial, infecção. Insuficiência respiratória aguda, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, doenças infecciosas agudas e crônicas, doenças da pleura. Arritmias, 

isquemia miocárdica aguda e crônica, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca. Dor 

torácica. Anemias, distúrbios da hemostasia, estados hipercoaguláveis. Hemorragias 

digestivas, má absorção, icterícias, hepatites, imunologia, imunodeficiências, doenças 

auto-imunes. Farmacologia dos medicamentos usados no controle das doenças 

reumatológicas, equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido básico. Glomerulopatias, doenças 

túbulo-intersticiais, insuficiência renal crônica aguda. Coma, esturpor, estados 

confusionais. Doenças da tireóide, doenças do córtex supra renal. Uso clínico de 

corticosteróides. Doenças metabólicas: dislipoproteinemias, diabetes mellitus. 

Antibióticos. Ressuscitação cardiopulmonar 



 

  

 

FONOAUDIÓLOGO 

Histórico da Saúde Pública. Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Níveis de atenção à 

saúde. Fases e níveis de prevenção em Fonoaudióloga. Estratégias de prevenção em 

Fonoaudióloga. Atuação direta e indireta do fonoaudiólogo em unidades básicas de 

saúde. Atuação do fonoaudiólogo na promoção do aleitamento materno em iniciativas 

Amiga da Criança. Anatomia e fisiologia da lactação. Aleitamento materno em 

situações especiais: fissuras de lábio e palato, RN pré-termo, RN baixo-peso, Síndrome 

de Dowm, bebês gemelares. Avaliação da mamada e avaliação e manejo das mamas 

para o sucesso do aleitamento materno. Normas e rotinas para o incentivo ao 

aleitamento materno. Norma brasileira para comercialização de alimentos para 

lactentes. Avaliação e reabilitação da disfagia orofaríngea. Avaliação e reabilitação da 

comunicação do paciente em leito domiciliar. Programas de orientação fonoaudiológica 

sobre comunicação e deglutição para familiares e cuidadores de pacientes em leito 

domiciliar. Procedimentos de triagem auditiva de alunos da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Programas de orientação fonoaudiológica sobre saúde auditiva e 

distúrbios da audição para educadores e familiares de alunos da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental. Fonoaudióloga em atuação interdisciplinar. Lei no 8.069/90 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

PSICÓLOGO 

Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: 

critérios de seleção, avaliação e interpretação de resultados. Políticas de saúde no Brasil: 

implicações nas práticas clínicas. Técnicas de entrevista. Psicologia do 

desenvolvimento. Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico/ processo de adoecimento/ 

enfrentamento da doença e adesão ao tratamento. Práticas interventivas clínicas e 

demandas sociais; Psicossomática. Psicologia social e psicologia sócio-histórica. 

Psicologia institucional. Equipes interdisciplinares. Psicoterapia breve. Teorias e 

técnicas psicológicas: Psicanálise/ Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. Psicoterapia 

familiar: teoria e técnica. Processo saúde/doença e suas implicações sócioculturais. 



 

  

Psicoterapia de grupo. Álcool, tabagismo, outros tipos de dependência química e 

redução de danos. Código de Ética Profissional dos Psicólogos. A clínica da terceira 

idade. Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. Ética e legislação profissional. 

 

NUTRICIONISTA 

Nutrientes: definições e classificação; funções, digestão, absorção, transporte e 

excreção. 

Energia. Água, eletrólitos e equilíbrio ácido-base. Fontes alimentares. Deficiência e 

toxicidade. Nutrição: alterações fisiológicas nos diversos ciclos de vida: primeiro ano de 

vida, pré-escolar, escolar, adolescente, gestante, nutriz, adulto e idoso; recomendações 

nutricionais. Avaliação Nutricional: conceitos, métodos de avaliação nos diferentes 

ciclos de vida; Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Terapia Nutricional: nas 

patologias cardiovasculares e pulmonares; nas patologias do sistema digestivo e 

glândulas anexas; nas afecções endócrinas e do metabolismo; nas patologias do sistema 

renal e das vias urinárias; nas doenças infectoparasitárias; nos distúrbios metabólicos; 

na doença neoplásica; na obesidade; nas anemias; no estresse metabólico; nas alergias e 

intolerâncias alimentares; nas doenças reumáticas; na desnutrição protéico-energética. 

Métodos de Suporte Nutricional. Epidemiologia dos Distúrbios Nutricionais: obesidade, 

desnutrição protéico-energética; anemia ferropriva; hipovitaminose A; deficiência de 

iodo. Controle Higiênico-Sanitário: fundamentos microbiológicos; contaminação, 

alteração e conservação de alimentos; toxinfecções Nutrientes: definições e 

classificação; funções, digestão, absorção, transporte e excreção. Energia. Água, 

eletrólitos e equilíbrio ácido-base. Fontes alimentares. Deficiência e toxicidade. 

Nutrição: alterações fisiológicas nos diversos ciclos de vida: primeiro ano de vida, pré-

escolar, escolar, adolescente, gestante, nutriz, adulto e idoso; recomendações 

nutricionais. Avaliação Nutricional: conceitos, métodos de avaliação nos diferentes 

ciclos de vida; Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Terapia Nutricional: nas 

patologias cardiovasculares e pulmonares; nas patologias do sistema digestivo e 

glândulas anexas; nas afecções endócrinas e do metabolismo; nas patologias do sistema 

renal e das vias urinárias; nas doenças infectoparasitárias; nos distúrbios metabólicos; 



 

  

na doença neoplásica; na obesidade; nas anemias; no estresse metabólico; nas alergias e 

intolerâncias alimentares; nas doenças reumáticas; na desnutrição protéico-energética. 

Métodos de Suporte Nutricional. Epidemiologia dos Distúrbios Nutricionais: obesidade, 

desnutrição protéico-energética; anemia ferropriva; hipovitaminose A; deficiência de 

iodo. Controle Higiênico-Sanitário: fundamentos microbiológicos; contaminação, 

alteração e conservação de alimentos; toxinfecções.  

 

FISIOTERAPEUTA 

Fundamentos nas ciências: Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, 

bioquímica, neuroanatomia, patologia. Conhecimentos em anatomofisiopatologia das 

alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mental, cardiorrespiratórias, 

angiológicas e pediátricas. Fundamentos de Fisioterapia. Técnicas básicas em: 

cinesioterapia motora, manipulações, cinesioterapia respiratória, fisioterapia respiratória 

em UTI. Técnicas preventivas nas: alterações musculoesqueléticas, prevenção de 

escaras de decúbito, complicações do aparelho respiratório. Técnicas de treinamento em 

locomoção e de ambulação: treinamento com muletase andadores, treinamento com 

cadeiras de rodas e outros. Técnicas específicas para a área ambulatorial: conhecimentos 

básicos em eletro, foto e termoterapia. Conhecimentos básicos em mecanoterapia e em 

métodos e técnicas cinesioterápicas que promovam a reeducação funcional. Fisioterapia 

nos diferentes aspectos clínicos e cirúrgicos (fase hospitalar ou ambulatorial). 

Atendimento nas fases pré e pós-operatórias nas diversas patologias. Ortopedia e 

traumatologia - pacientes submetidos à tração transesquelética, osteossínteses e 

fixadores externos, amputações e alterações neurológicas periféricas. Clínica médica - 

pacientes com alterações cardiorrespiratórias, metabólicas, infectocontagiosas, com 

seqüelas ou não. Neurocirurgia e Neuroclínica - pacientes com alterações de consciência 

ou não, submetidos a tratamento clínico, pré ou pós-operatórios de patologias 

neurológicas, sequelados ou não, com vários graus de acometimento. Pediatria - 

pacientes com alterações respiratórias, motoras ou metabólicas de afecções cirúrgicas, 

neurológicas, ortopédicas e outros. Clínica cirúrgica - pacientes em pré ou pós-

operatórios de cirurgias abdominais ou torácicas com alterações respiratórias ou não. 



 

  

 

ASSISTENTE SOCIAL 

O Serviço Social na contemporaneidade. Processos de trabalho do Assistente Social no 

contexto institucional público. Pesquisa em Serviço Social. Questão Social e Serviço 

Social. Reforma do Estado e políticas sociais. Os direitos sociais no Brasil. Movimentos 

sociais, terceiro setor e novas formas de organização da sociedade civil. A fase 

exploratória da pesquisa, fase de trabalho de campo, fase de análise ou tratamento do 

material. Lei Orgânica de Assistência Social: princípios, diretrizes, organização, gestão, 

benefícios, serviços, programas, projetos. Política Nacional de Assistência Social: 

princípios, diretrizes, objetivos, usuários, proteções afiançadas e gestão na perspectiva 

do SUAS. Lei de Regulamentação da Profissão e Código de Ética dos Assistentes 

Sociais: princípios fundamentais, disposições gerais, direitos e responsabilidades do 

Assistente Social, relações profissionais, observância, penalidade, aplicação e 

cumprimento do código. Estatuto da Criança e adolescente: disposições preliminares, 

direitos fundamentais, prevenção, política de atendimento, prática de ato infracional, 

medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, conselho tutelar e, acesso à justiça. 

Política Nacional para Integração de Pessoas Portadoras de Deficiência. Estatuto do 

Idoso. 

 

EDUCADOR FÍSICO 

Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil: Retrospectiva histórica; Reforma Sanitária. 

Sistema Único de Saúde (SUS): Legislação Básica (Lei 8.080, 8.142); Programa Saúde 

da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria N.º 648/GM, de 28.03.2006), 

Pacto pela Saúde 2006(Portaria 399/GM), Princípios e diretrizes; Instâncias gestoras e 

decisórias, Atenção Primária de Saúde: Conceitos, princípios e seu papel na organização 

do sistema de saúde. Estratégia Saúde da Família (ESF): Conceitos, princípios e 

diretrizes operacionais (normas); Atribuições dos membros da equipe. Promoção à 

Saúde: Estratégias e diretrizes políticas. Gestão dos Sistemas de Saúde: Plano de Saúde; 

Programação Pactuada Integrada (PPI); Norma Operacional da Assistência à Saúde 

(NOAS) – Capítulo da Atenção Básica. Fundamentos teóricos da Educação Física: 



 

  

aspectos sócio - filosóficos e históricos. Metodologia de Ensino da Educação Física. 

Didática da Educação Física Escolar.  Desenvolvimento e Aprendizagem Motora: Fases 

do desenvolvimento e da aprendizagem motora; relações entre o movimento humano e o 

desenvolvimento intelectual e afetivo - social. Treinamento Desportivo: princípios 

científicos, qualidades físicas do desporto e periodização do treinamento. Fisiologia do 

treinamento: saúde e atividade física. Medidas e Avaliação em Educação Física. Os 

desportos: origem e evolução histórica, técnicas pedagógicas dos fundamentos, táticas e 

regras do processo ensino - aprendizagem. Dança: técnicas do movimento e práticas 

coreográficas escolares. Higiene aplicada à Educação Física. Recreação: brinquedos e 

jogos escolares. 

 

PROFESSOR B COM HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA 

Aritmética e conjuntos: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais 

e reais); operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio 

multiplicativo. Proporcionalidade. Álgebra; Equações de 1º e 2º graus; funções 

elementares, suas representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, 

exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas; 

polinômios; números complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na 

informática; fundamentos de matemática financeira. Espaço e forma: Geometria plana, 

plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica. Tratamento 

de dados: Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e 

interpretação de informações expressas em gráficos e tabelas. Matemática, sociedade e 

currículo: Currículos de Matemática e recentes movimentos de Reforma. Os objetivos 

da Matemática na Educação Básica. Seleção e organização dos conteúdos para o Ensino 

Fundamental e Médio. Tendências em Educação Matemática (resolução de problemas, 

modelagem, etnomatemática, história da matemática e mídias tecnológicas). 

 

PROFESSOR B COM HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS 

Concepções de língua-linguagem como discurso e processo de interação: conceitos 

básicos de dialogismo, polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros 



 

  

discursivos; Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e ensino de língua, 

particularidades do texto oral; Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor, diferentes 

objetivos da leitura, formação do leitor crítico, intertextualidade, inferências, literatura e 

ensino, análise da natureza estética do texto literário; Escrita: produção de texto na 

escola, papel do interlocutor, contexto de produção, gêneros da escrita, fatores 

lingüísticos e discursivos da escrita, o trabalho da análise e revisão de reescrita de 

textos; Análise Lingüística: o texto (oral e escrito) como unidade privilegiada na 

análise-reflexão da língua(gem), os efeitos do sentido provocados pelos elementos 

lingüísticos, a norma padrão e as outras variedades lingüísticas; 6. Linguagem oral e 

linguagem escrita: -Relações entre fala e escrita: perspectiva nãodicotômica. – Relações 

de independência, de dependência e de interdependência; O ensino de leitura e 

compreensão de textos: - Estratégias de leitura. 

 

PROFESSOR B COM HABILITAÇÃO EM ESPANHOL 

Conhecimentos específicos gramática: Fonética e fonologia. Ortografia. Morfologia. 

Sintaxe; Vocabulário. Compreensão de texto variados, pertencentes aos diversos 

gêneros textuais. Prática pedagógica do ensino da língua espanhola: Processo ensino 

aprendizagem centrados nas competências e habilidades lingüísticas. Contextualização e 

interdisciplinaridade do ensino dos conteúdos. Métodos e técnicas de ensino. Recursos 

didáticos. Avaliação no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; Leitura 

como letramento; Comunicação oral como letramento e Prática escrita como letramento. 

 

PROFESSOR B COM HABILITAÇÃO EM INGLÊS 

Gramática: Fonética e fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe. Vocabulário. 

Compreensão e produção de gêneros textuais diversos. Prática pedagógica do ensino da 

língua inglesa: Abordagem comunicativa. Abordagem lexical. Abordagem reflexiva. 

Interculturalidade e interdisciplinaridade no ensino de inglês. Competências para 

ensinar e aprender língua inglesa. Avaliação do processo ensino-aprendizagem e de seus 

atores. Interação em sala de aula e valorização do conhecimento prévio e de mundo do 

aluno. Conceito de letramento: aplicações ao ensino-aprendizagem de língua 



 

  

estrangeira/ Inglês, entre as quais: leitura como letramento, comunicação oral como 

letramento, prática escrita como letramento. 

 

PROFESSOR B COM HABILITAÇÃO EM HISTÓRIA 

Fundamentos teóricos do Pensamento Histórico; Didática e prática dos procedimentos 

de produção do conhecimento histórico; Linguagem e ensino de História; 

Transversalidade, novas formas de abordagem e renovação do ensino de História; O 

ofício do historiador e a construção da História; Natureza, Cultura e História; Passagens 

da Antiguidade para o Feudalismo; Mundo Medieval; Expansão Européia do século 

XV; Formação do Mundo Contemporâneo; Brasil - Sistema Colonial; Brasil - Império; 

Brasil - República; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 

Parâmetros Curriculares Nacionais de História; Aspectos da História da África e dos 

povos afro-americanos e ameríndios; História da América. 

 

PROFESSOR B COM HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS OU BIOLOGIA 

Ar: Composição; Propriedades e respectivas Aplicações. Camadas da Atmosfera. 

Pressão Atmosférica (variações da pressão atmosférica, medida da pressão atmosférica, 

formação de vento, as massas do ar). Previsão do Tempo. Ar e Saúde. Preservação do 

ar. Água: Composição, Propriedades; Estados Físicos e as Mudanças de fase da Água. 

O Ciclo e Formação da Água na Natureza. Água e Saúde. Saneamento Básico. Solo: 

Como se Formam os Solos (as Rochas); Composição; Tipos; Função; O Solo e a nossa 

Saúde. Vírus: Estrutura; Reprodução; Importância do Estudo. Moneras, Protistas e 

Fungos: Representantes; Ecologia; Características da Célula; Caracteres 

morfofisiológicos; Importância do estudo dos benefícios e malefícios para os seres 

humanos. Evolução dos Seres Vivos: Fóssil e sua importância; Seres vivos e adaptação; 

Seleção natural/Mutação; categorias de Classificação; Nomenclatura científica básica de 

classificação dos seres vivos. Animais: Ordenação evolutiva da filogenia dos principais 

grupos do reino animal com seus respectivos representantes. Estudo dos Políferos e 

Celenterados (ecologia, principais caracteres morfofisiológicos, reprodução e 



 

  

importância do estudo); Estudo dos Platelmintos, Nematelmitos e Anelídeos (ecologia, 

principais caracteres diferenciais morfofisiológicos, reprodução e importância do 

estudo). Estudo dos Moluscos (classificação dos principais representantes, ecologia, 

caracteres básicos morfofisiológicos, reprodução e importância do estudo). Estudo dos 

Vertebrados Superiores (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos): classificação, 

ecologia, caracteres básicos morfofisiológicos, reprodução e importância do estudo. 

Vegetais: Os grandes grupos de vegetais (ordenação evolutiva com seus respectivos 

representantes e características da célula vegetal); Algas Pluricelulares (características, 

ecologia, classificação e importância); Briófitas e Pteridófitas (caracteres 

morfofisiológicos básicos diferenciais, ecologia, reprodução e utilidade); 

Gimnospermas: representantes, reprodução e importância; Angiosperma: classificação e 

representantes, caracteres estruturais, fisiológicos e importância (raiz, caule, folha, flor, 

fruto e semente). Corpo Humano: Célula (características da célula animal, partes com 

seus respectivos componentes e função); Tecido: conceito, tipos (classificação) e 

função; Sistemas Digestivo, Respiratório, Circulatório, Nervoso e Reprodutor: 

composição (órgão) e principais considerações funcionais destes sistemas; Educação 

Sexual; Drogas (fumo, álcool e estimulantes) e seus efeitos. Matéria: Conceito; Tipos; 

Propriedade (gerais e específicas) Energia (modalidade, transformações e unidade de 

mediada); Diferenças entre fenômenos químicos e físicos; Substâncias: simples, 

compostas/uso das substâncias na indústria; Funções Químicas: ácidos, bases, sais e 

óxidos (diferenças e aplicabilidades); Características diferenciais das misturas e das 

combinações; misturas e seus processos de fracionamento; combinações ou reações 

químicas – tipos e fatores que a influenciam; Movimento: conceito, tipos e seus fatores; 

Massa, força e aceleração. Biologia celular e molecular. Continuidade e evolução da 

vida na Terra. Hereditariedade e natureza do material genético. Estudo dos vírus, 

bactérias, protistas e fungos. Características gerais e evolução dos vegetais. 

Características gerais e evolução dos animais. Estrutura básica e fisiologia dos sistemas 

humanos. Os seres vivos e o ambiente: populações, comunidades e ecossistemas. 

Ecologia humana: saúde do homem em seu ambiente. Biotecnologia e qualidade de vida 

do homem. 



 

  

 

PROFESSOR B COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

Educação Física frente à LDB 9.394/96: Lei 10.793/03. Educação Física e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica. Educação Física na Área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Educação Física como componente curricular 

na Educação Básica. Função social. Objetivos; Características; Conteúdos. Educação 

Física e suas Abordagens: intenção, fundamentos, objetos de estudo e função na 

educação física escolar; Planejamento e Avaliação em Educação Física Escolar. Esporte 

Escolar: O processo de Ensino-Aprendizagem-Treinamento Esportivo no contexto 

escolar. 

 

PROFESSOR B COM HABILITAÇÃO EM ENSINO RELIGIOSO 

Diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Fundamental: conhecimento religioso; 

Ensino Religioso nos ciclos. O Ensino Religioso nas leis de ensino a partir da 

concepção religiosa; currículo: pressupostos; objetivos; interdisciplinaridade; 

concepção; correlação da disciplina na área de conhecimento da educação religiosa; 

metodologia e didática; avaliação. Ética. Respeito mútuo. Justiça. Solidariedade. 

Diálogo. Desenvolvimento moral. Caracterização histórica das tradições das grandes 

religiões (hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo) nos seguintes 

registros: crenças, livros sagrados, lugares sagrados e de oração, gestos e ritos, festas 

religiosas, fundadores, organização institucional, valores éticos, símbolos sagrados. 

Bíblia Sagrada. 

 

PROFESSOR B COM HABILITAÇÃO EM GEOGRAFIA 

A evolução do pensamento geográfico e os novos paradigmas de ciência; As fontes e a 

evolução da concepção da natureza do homem e da economia na geografia: Os impactos 

da economia mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a sociedade; 

Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço, sociedade, região, 

território; Geopolítica da globalização: organismos internacionais, comércio 

internacional e desigualdades; Metodologia do ensino e aprendizagem da geografia: os 



 

  

novos recursos didáticos; As diferentes propostas curriculares e o livro didático na 

geografia; Ensino e pesquisa em geografia; Alfabetização e linguagem cartográfica; A 

cartografia nos diversos níveis de ensino; Orientação, localização e representação da 

terra; A divisão política, administrativa e o planejamento do território brasileiro; A 

divisão do espaço brasileiro segundo o IBGE; Conceitos demográficos fundamentais;  

Crescimento populacional; Teorias demográficas e desenvolvimento sócio-econômico; 

Distribuição geográfica da população; Estrutura da população; Migrações 

populacionais; O processo de industrialização e a urbanização brasileira e as 

conseqüências ambientais; Relação cidade e campo; A geografia agrária e as 

transformações territoriais no campo brasileiro; Agricultura e meio ambiente; Brasil, 

território e nação: A produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e a nova ordem 

mundial e o Brasil no contexto regional; Organizações e blocos econômicos; Conflitos, 

problemas e propostas do mundo atual; Quadro natural (relevo vegetação, clima, solos e 

hidrografia) numa perspectiva global, nacional e regional; clima e aquecimento global; 

Conservação, preservação e degradação ambiental no Brasil; Políticas públicas e gestão 

ambiental no Brasil. Representações e práticas sociais em educação ambiental; Espaço e 

turismo no ensino da geografia. 

 

PROFESSOR B NORMAL SUPERIOR OU PEDAGOGIA 

Avaliação do Rendimento Escolar. Avaliação do Sistema Educacional. Correntes 

Pedagógicas da Educação Infantil. Currículos e Programas. Didática Aplicada à 

Educação a Distância. Didática e Diversidade na Sala de Aula. Didática: Novas 

Mediações. Educação de Jovens e Adultos. Educação e Movimentos Históricos. 

Educação Inclusiva: Aspectos Teórico-práticos. Educação Profissional: Serviços e 

Apoio Escolar. Estágio Supervisionado em Educação Infantil. Serviços de Apoio 

Escolar. Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Estrutura e Organização da 

Escola de Educação Infantil. Estudos Disciplinares. Filosofia e Educação. Orientação 

educacional (evolução histórica, conceitos, princípios, objetivos e funções). Técnicas de 

orientação educacional. Planejamento em orientação educacional. Orientação 

profissional. Gestão da Educação em Ambientes não Escolares. Gestão Escolar: 



 

  

Dimensões da Ação Supervisora. Gestão Escolar: Mediação, Escola, Família e Saúde. 

Gestão Escolar: Mediação, Escola, Trabalho e Lazer. Homem e Sociedade. Informática: 

Tecnologias Aplicadas à Educação. Metodologia do Ensino Médio (Modalidade 

Normal). Supervisão escolar (evolução: evolução histórica, conceitos, princípios, 

objetivos e funções) Estratégias específicas da ação supervisora. Procedimentos técnicos 

de supervisão escolar. Métodos de Pesquisa. O Jogo na Construção do Conhecimento. 

Pesquisa Educacional: Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação. Pesquisa 

Educacional: Dimensões Internas e Externas da Escola. Pesquisa Educacional: 

Diversificação de ModelosPedagógicos. Planejamento Educacional e Projetos de Ação 

Pedagógica. Políticas Públicas e Legislação de Ensino. Prática na Educação Infantil (0 a 

3 anos). Prática na Formação do Pedagogo: Orientação Educacional. Práticas do Ensino 

Fundamental. Práticas e Projetos na Educação Infantil (4 e 5 anos). Psicologia 

Construtivista e Sociointeracionista. Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da 

Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO V 

REQUERIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2015 

 

Município: ITAUEIRA-PI 

Nome do Candidato: _____________________________________________________ 

N.º da inscrição: ________________________ 

Cargo: __________________________________________ 

Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, pelo qual 

apresento LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): 

Tipo de deficiência de que é portador: _______________________________________ 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID: ____________ 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: ____________________________________ 

Nº do CRM do Médico:__________________ 

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual 

passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 

Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de 

Prova Especial ou não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário) 

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

( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova 

necessário)  ____________________________________________________________ 

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

 

_____________________, _______ de _____________________ de 2015 

 

____________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 



 

  

 

ANEXO VI 

MODELO DE LAUDO MÉDICO PARA PESSOAS DEFICIENTES 

 

Atesto para os devidos fins de direito que o(a) Sr.(a) ____________________________ 

______________________________________________________________________, 

Documento de Identificação nº (RG): _________________________________, CPF nº 

_______________________, candidato ao cargo de 

_____________________________ é portador da deficiência (espécie) 

___________________________________________ Código Internacional de Doença 

(CID 10) ________________________, possuindo o seguinte grau/nível de deficiência 

___________________________________________, sendo a causa desta a deficiência 

(descrever/apresentar a causa da deficiência, mesmo que apenas descrita a provável 

causa) ________________________________________, possuindo o (a) candidato (a) 

o seguinte nível de autonomia (apresentar o grau de autonomia do(a) candidato(a)) -

_____________________________________________. 

Atesto, ainda, que a deficiência do(a) candidato(a) acima evidenciada é compatível com 

as atribuições da função de ________________________________________________. 

Forneço, também, as seguintes informações complementares: 

1 – Se deficiente físico, o(a) candidato(a) faz uso de órtese, prótese ou adaptações? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

2- Se deficiente auditivo, anexar exame de audiometria recente (até seis meses); 

3- Se deficiente visual, anexar exame de acuidade em AO (ambos os olhos), com 

especificação da patologia e do campo visual; 

4- Se deficiente mental: 

4.1) data de início da doença: ___/____/_______ 

4.2) especificar, também, as áreas de limitação associadas e habilidades adaptativas: 

______________________________________________________________________



 

  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 – Se deficiente com deficiência múltipla: 

5.1) especificar a associação de duas ou mais deficiências: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Data da emissão deste Laudo: ____________ (não superior a 180 dias)  

 

_________________________ 

Nome do médico/Especialidade/CRM/Carimbo/Assinatura 

 

Observações: O laudo deverá conter o nome do médico, a assinatura, e, ainda, o número 

do CRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO VII 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2015 

 

PREFEITURA DE ITAUEIRA-PI 

Nome do Candidato: _____________________________________________________ 

Nº da Inscrição: __________________ 

Cargo: ____________________________________ 

Nº do Protocolo:______________ 

TIPO DE RECURSO – (Assinale o tipo de Recurso) 

(  ) Contra Indeferimento de Inscrição 

(  ) Contra o gabarito preliminar da Prova Escrita 

(  ) Contra a pontuação da Prova Escrita 

(  ) Contra o Resultado da Prova de Títulos 

 

Justificativa do candidato – Razões do Recurso 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Obs: 

1. Recurso não identificado com nome do candidato, cargo e número de inscrição não 

será reconhecido. 



 

  

2. Preencher em letra de forma ou digitar e entregar este formulário em 02 (duas) vias, 

uma via será devolvida como protocolo. 

3. Apresentar documentos que justifiquem o(s) recurso(s). 

 

Data ______/______/2015 

 

____________________________ 

 Assinatura do Candidato 

 

___________________________________ 

Assinatura do Responsável p/ recebimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO VIII 

FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS 

 

À Comissão Examinadora do Concurso Público – Edital nº 001/2015 

Prefeitura Municipal de ITAUEIRA-PI 

Solicita Contagem de pontos referente à prova de títulos. 

 

 

Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos, para o Concurso Público, 

venho apresentar a essa Comissão documentos que atestam qualificações, dando 

margem à contagem de pontos na prova de títulos conforme sub-item 4.12.1 do Edital. 

01- Número de Documentos Entregues: ______________________________________ 

02- Nome de candidato:  __________________________________________________ 

03- Nº de Inscrição:______________________ 

04- Cargo: ______________________________________________________ 

05- Os documentos enviados, todos autenticados, não serão devolvidos em hipótese 

alguma, uma vez que serão apensados aos demais documentos relativos ao certame 

seletivo. 

 

Em anexo, cópia de documentos autenticados. 

 

______________________ , ______de ___________________de 2015 

 

__________________________________________ 

Assinatura do candidato (a) 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO IX 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO 

 

Período de inscrição 27/04/2015 a 15/05/2015 

Divulgação da relação dos candidatos inscritos (inscrições 

deferidas) 
29/05/2015 

Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas 29/05/2015 a 03/06/2015 

Divulgação do Resultado dos recursos das inscrições 

indeferidas 
15/06/2015 

Divulgação da relação dos candidatos aptos com locais de 

aplicação da prova 
19/06/2015 

Aplicação das provas Objetivas 28/06/2015 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar) 29/06/2015 

Interposição de recursos contra os gabaritos da Provas 

Objetivas 
29/06/2015 a 01/07/2015 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos e do 

Gabarito Oficial das Provas Objetivas 
10/07/2015 

Divulgação do resultado das Provas Objetivas 17/07/2015 

Prazo para apresentação de recursos referentes a pontuação da 

prova objetiva 
17/07/2015 a 21/07/2015 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a 

pontuação da prova objetiva 
27/07/2015 

Convocação dos Candidatos aptos para apresentação dos 

Títulos 
28/07/2015 a 30/07/2015 

Divulgação do resultado dos Títulos 14/08/2015 

Apresentação de recursos referentes a pontuação obtida na 

avaliação de Títulos 
14/08/2015 a 18/08/2015 

Resultado da Análise dos Recursos 21/08/2015 

Resultado Final 31/08/2015 



 

  

 




