ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 034/2015
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
O MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA/RS, pessoa jurídica de direito público, com Sede na
Rua Presidente Lucena, nº 3.454, Centro da Cidade, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSE WALDIR
DILKIN, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica
Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO que realizará CONCURSO PÚBLICO sob regime Estatutário - Lei
Municipal nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações, para provimento de vagas legais e formação da
cadastro reserva do quadro geral dos servidores da Prefeitura Municipal, com a execução técnicoadministrativa da empresa OBJETIVA CONCURSOS LTDA, o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais
contidas neste Edital, pelo Decreto nº 047, de 06 de março de 2002 - Regulamento de Concursos e alterações
e pelas demais disposições legais vigentes.
A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais editais, relativos às etapas deste
Concurso Público dar-se-á com a afixação no Painel de Publicações Oficiais do Município e/ou seus extratos
serão publicados no “Jornal Cidades”, encarte do Jornal do Comércio, de Porto Alegre. Também em caráter
meramente informativo na internet, pelos sites www.objetivas.com.br e www.estanciavelha.rs.gov.br.
É obrigação do candidato acompanhar todos os editais referentes ao andamento do presente
Concurso Público.
CAPÍTULO I - DOS CARGOS E VAGAS
1.1. DAS VAGAS:
1.1.1. O Concurso público destina-se ao provimento das vagas legais existentes e à formação de cadastro
reserva, de acordo com a tabela de cargos abaixo e ainda das que vierem a existir no prazo de validade do
Concurso.
1.1.2. A habilitação no Concurso Público não assegura ao candidato a posse imediata, mas apenas a
expectativa de ser nomeado segundo as vagas existentes, de acordo com as necessidades da Administração
Municipal, respeitada a ordem de classificação.
1.1.3 - Tabela de Cargos:
Cargos

Carga
Horária
Semanal
36 horas
da 36 horas

Vencimento
março/15
R$
1.867,81
2.988,49

Valor de
inscrição
R$
93,39
149,42

30 horas

2.988,49

149,42

36 horas

1.369,73

68,49

36 horas
24 horas

996,16
2.988,49

49,81
149,42

36 horas

1.369,73

68,49

36 horas

1.867,81

93,39

36 horas

1.867,81

93,39

36 horas

1.867,81

93,39

Vagas Escolaridade e/ou outros requisitos
Legais
exigidos para o cargo na posse

Agente Administrativo
Analista de Sistemas

01
01

Assistente Social

CR

Auxiliar
de
Agente
Administrativo
Auxiliar de Eletricista
Dentista

01

Eletricista

01

Fiscal Fazendário

01

Fiscal Sanitário

01

Fiscal do Meio Ambiente

01

01
01

Ensino Médio completo.
Ensino Superior em Ciências
Computação.
Habilitação legal para o exercício da
profissão de Assistente Social.
Ensino Fundamental completo.

Ensino Fundamental incompleto.
Habilitação legal para o exercício da
profissão de Dentista.
Ensino Fundamental completo ou
treinamento específico.
Ensino Médio completo com registro
no
Conselho
Regional
de
Contabilidade - CRC.
Ensino Médio completo nas áreas de
Técnico em Alimentos ou equivalente;
ou Técnico em Química.
Ensino Médio completo nas áreas de
Técnico em Tratamento de Resíduos
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Geólogo

01

Médico

01

Médico Pediatra

01

Operador de Máquinas

01

Pintor de Sinalização
Psicólogo

01
CR

Técnico em Contabilidade

01

Telefonista-Recepcionista
Tesoureiro

01
01

(1)

Industriais; ou Técnico em Curtimento;
ou Técnico em Química.
Habilitação legal para o exercício da
profissão de Geólogo.
Habilitação legal para o exercício da
profissão de Médico.
Habilitação legal para o exercício da
profissão de Médico Pediatra.
Ensino Fundamental incompleto e
(1)
CNH categoria “C” ou superior.
Ensino Fundamental completo.
Habilitação legal para o exercício da
profissão de Psicólogo.
Habilitação legal para o exercício da
profissão de Técnico em Contabilidade
com registro no Conselho Regional de
Contabilidade - CRC.
Ensino Fundamental completo.
Ensino Médio completo com registro
no
Conselho
Regional
de
Contabilidade - CRC.

30 horas

2.988,49

149,42

24 horas

5.000,00

250,00

24 horas

5.000,00

250,00

36 horas

1.220,30

61,03

36 horas
30 horas

1.245,20
2.988,49

62,26
149,42

36 horas

1.867,81

93,39

36 horas
36 horas

1.245,20
1.867,81

62,26
93,39

Para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação tipo “C” ou superior,
conforme exigência do cargo, por ocasião da posse. Na realização da Prova Prática, o candidato deverá apresentar habilitação - CNH
válida e compatível com o veículo ou equipamento a ser utilizado na realização dos testes. (Não serão aceitos protocolos ou
encaminhamentos da CNH).

CR - Cadastro Reserva

1.2. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
1.2.1. As atribuições dos cargos estão definidas no Anexo I do presente Edital.
CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato
das condições estabelecidas neste Edital.
2.2. Os candidatos poderão inscrever-se em mais de um cargo, desde que observados os turnos de aplicação
da Prova Objetiva, conforme segue:
Turno 1: Auxiliar de Agente Administrativo, Dentista, Eletricista, Fiscal do Meio Ambiente, Geólogo, Médico
Operador de Máquinas e Pintor de Sinalização.
Turno 2: Analista de Sistemas, Assistente Social, Fiscal Fazendário, Médico Pediatra, Psicólogo, Técnico em
Contabilidade e Telefonista-Recepcionista.
Turno 3: Agente Administrativo, Auxiliar de Eletricista, Fiscal Sanitário, e Tesoureiro.
2.3. As inscrições serão somente pela Internet.
2.4. PERÍODO: 24/04/2015 a 13/05/2015.
2.5. DA INSCRIÇÃO PELA INTERNET (não presencial):
2.5.1. As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir das 9h do dia 24 de abril de 2015 até às
23h59min do dia 13 de maio de 2015, pelo site www.objetivas.com.br.
2.5.2. A OBJETIVA não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linha, ou outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.5.3. Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o documento para o
pagamento da inscrição. Este será o seu registro provisório de inscrição.
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2.5.4. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou terminal de
autoatendimento, até o dia 14 de maio de 2015, com o boleto bancário impresso (NÃO será aceito
pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito ou transferência entre contas).
2.5.5. A OBJETIVA, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao
dia 14 de maio de 2015. As solicitações de inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão
acatadas.
2.5.6. O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, pela empresa OBJETIVA
CONCURSOS LTDA, através do banco, da confirmação do pagamento de sua inscrição, no valor estipulado
neste Edital. Como todo o procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato NÃO deve remeter à
OBJETIVA cópia de sua documentação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados no
ato de inscrição, sob as penas da lei.
2.5.7. Os candidatos que fizerem sua inscrição, interessados nas vagas para pessoas com deficiência, deverão
verificar Capítulo próprio neste Edital, para encaminhamento de documentos necessários.
2.5.8. Caso o Candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para acesso, no
horário das 8h às 10h30min e das 14h às 16h, no período de 24/04/2015 a 13/05/2015, de segunda à sextafeira, nos dias úteis, na Biblioteca Pública Municipal Luiz Santos, situada na Rua Presidente Lucena, nº
3585, Bairro Centro, no município de Estância Velha/RS.
2.6. São requisitos para ingresso no serviço público a serem apresentados quando da posse:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

Estar devidamente aprovado no Concurso público e classificado dentro das vagas estabelecidas neste
Edital.
Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que o candidato esteja amparado pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, no termos
do parágrafo 1º, Art. 12, da Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/72;
Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da posse.
Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino);
Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
Possuir habilitação para o cargo pretendido, conforme o disposto na tabela de cargos, na data da
posse;
Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função
pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art.
37 da Constituição Federal;
Candidatos com deficiência - verificar Capítulo próprio, neste Edital.

2.6.1. ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da POSSE, deverá comprovar todos os requisitos acima
elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo
candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Concurso.
2.7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO:
2.7.1. Não serão aceitas inscrições: com falta de documentos, via postal, fax ou por correio eletrônico,
extemporâneas e/ou condicionais.
2.7.2. Antes de efetuar o pagamento da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que possui todas as
condições e pré-requisitos para inscrição, sendo vedada a alteração de sua opção inicial de cargo/emprego
após o pagamento. Não haverá devolução do valor da inscrição, salvo se for cancelada a realização do
Concurso Público.
2.7.3. Serão aceitos como documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela
Polícia Militar; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por Lei
Federal, são válidos como documentos de identidade, como, por exemplo, as Carteiras do CRA, CREA, OAB,
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CRC, CRM etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97) e Cédula de Identidade para
Estrangeiros. Caso o candidato tenha documento de Identidade aberto ou avariado ou com foto desatualizada,
deverá portar outro documento (dentre os acima citados).
2.7.3.1. O documento de identidade utilizado pelo candidato para a realização da inscrição deverá ser o mesmo
utilizado para ingresso no local de realização da prova e para tratar de seus interesses junto ao Município de
Estância Velha/RS e à Objetiva Concursos.
2.7.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras
de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF, ou qualquer outro documento
sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis ou não identificáveis.
2.7.4.1. O candidato deverá estar ciente de que, caso não validado o documento de identificação, poderá não
ter a prova corrigida e ser excluído do certame.
2.7.5. Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de CPF - Cadastro de
Pessoa Física regularizado.
2.7.6. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados - Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Correios ou Receita Federal, em tempo de conseguir o registro e o respectivo número
antes do término do período de inscrições.
2.7.7. As informações prestadas na ficha de inscrição (Internet), bem como o preenchimento dos requisitos
exigidos serão de total responsabilidade do candidato.
2.8. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
2.8.1. A partir de 05/06/2015 será divulgado edital de homologação das inscrições.
2.8.2. O candidato deverá acompanhar esse edital, bem como a relação de candidatos homologados para
confirmar sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido homologada ou processada, o candidato não poderá
prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme determinado neste Edital.
2.8.3. Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato será eliminado do Concurso, não
assistindo direito à devolução do valor da inscrição.
2.8.4. O candidato terá acesso ao edital de homologação, com a respectiva relação de inscritos, diretamente no
Painel de Publicações Oficiais do Município, bem como, em caráter meramente informativo, pelos sites
www.estanciavelha.rs.gov.br e www.objetivas.com.br.
CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1. Às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso, para os cargos
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de até 5% (cinco
por cento) do total das vagas oferecidas para cada cargo, de acordo com o art. 37, inciso VIII da Constituição
Federal e Lei Municipal nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações.
3.2. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá escolher o cargo a que deseja concorrer e marcar a
opção “Pessoas com Deficiência”, bem como encaminhar, via SEDEX, até o 1º dia útil após o encerramento
das inscrições, para o endereço da OBJETIVA CONCURSOS LTDA - Rua Casemiro de Abreu, 347 - Bairro
Rio Branco - CEP 90.420.001 - Porto Alegre/RS, os seguintes documentos:
a) laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um ano, atestando a
espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID, bem como da provável causa da deficiência.
b) requerimento solicitando vaga especial, constando: b1) o tipo de deficiência; b2) a necessidade de
condição especial, prova especial e/ou tempo adicional, se for o caso (conforme modelo do Anexo IV
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deste Edital). Os pedidos devem ser formalizados por escrito no próprio anexo e serão examinados
para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de viabilidade
e de razoabilidade;
c) parecer original emitido por especialista da área de sua deficiência, atestando a necessidade de
tempo adicional, somente para o caso de pedido de tempo adicional, conforme Lei Federal nº 7. 853,
de 24 de outubro de 1989, e alterações. Caso não seja apresentado o parecer, o candidato não terá
deferida a sua solicitação.
3.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo determinado,
não será considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à
vaga especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição.
3.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples,
do tipo miopia, astigmatismo e estrabismo.
3.5. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais e tempo adicional, serão
atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
3.6. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Concurso Público em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo, à avaliação, aos critérios de
aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria.
3.7. Os candidatos aprovados no Concurso Público serão submetidos a exames médicos e complementares,
que irão avaliar a sua condição física e mental.
3.8. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância da ordem classificatória.
CAPÍTULO IV - DAS PROVAS
4.1. Para todos os cargos, o Concurso constará de PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório/classificatório,
em primeira etapa, com questões objetivas, de múltipla escolha, com 04 alternativas, compatíveis com o nível
de escolaridade, com a formação acadêmica exigida e com as atribuições dos cargos.
4.2. Serão considerados aprovados em PRIMEIRA ETAPA e/ou HABILITADOS à etapa seguinte os candidatos
que obtiverem 50% (cinquenta por cento) ou mais na nota final da Prova Objetiva.
4.3. PROVA PRÁTICA: Será realizada em segunda etapa, de caráter eliminatório/classificatório para o cargo
de OPERADOR DE MÁQUINAS, conforme Capítulo VI, do presente Edital.
4.4. PROVA DE TÍTULOS: Para os candidatos aos cargos de ANALISTA DE SISTEMAS, ASSISTENTE
SOCIAL, DENTISTA, GEÓLOGO, MÉDICO, MÉDICO PEDIATRA e PSICÓLOGO, desde que habilitados na
prova eliminatória, haverá PROVA DE TÍTULOS, conforme Capítulo VII, do presente Edital, de caráter
classificatório.
4.5. CONTEÚDOS E PONTUAÇÃO:
CARGO
Analista de Sistemas
Geólogo

Assistente Social
Dentista

PROVA

DISCIPLINA

TABELA A
Objetiva Português
Matemática
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e
Específicos
Títulos
TABELA B
Objetiva Português
Informática

Nº
Questões

Valor por
questão

PESO
TOTAL

15
10
05
20

1,80
1,00
1,00
2,40

27,00
10,00
05,00
48,00
10,00

20
05

1,50
1,00

30,00
05,00
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Médico
Médico Pediatra
Psicólogo
Agente Administrativo
Auxiliar de Agente Administrativo
Fiscal do Meio Ambiente
Fiscal Fazendário
Fiscal Sanitário
Técnico em Contabilidade
Telefonista-Recepcionista
Tesoureiro
Eletricista
Pintor de Sinalização
Auxiliar de Eletricista

Operador de Máquinas

Legislação, Conhecimentos Gerais e
Específicos

25

2,20

Títulos
TABELA C
Objetiva Português
Matemática
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e
Específicos

TABELA D
Objetiva Português
Matemática
Conhecimentos Gerais e Específicos
TABELA E
Objetiva Português
Matemática
Legislação, Conhecimentos Gerais e
Específicos
Prática

55,00
10,00

15
10
05
20

2,10
1,60
1,50
2,25

31,50
16,00
07,50
45,00

15
15
20

2,10
1,70
2,15

31,50
25,50
43,00

15
15
20

0,80
0,60
0,95

12,00
09,00
19,00
60,00

4.6. Os pontos por disciplina correspondem ao número de acertos multiplicado pelo peso de cada uma de suas
questões. A NOTA DA PROVA OBJETIVA será o somatório dos pontos obtidos em cada disciplina.
47. A Prova Prática, conforme aplicada ao cargo, terá sua nota somada à nota obtida na Prova Objetiva, para
composição da NOTA FINAL.
4.8. Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes. Não será admitido à
prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início; em nenhuma hipótese
haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.
4.9. O ingresso na sala de provas somente será permitido ao candidato que apresentar o documento de
identidade, desde que o documento permita com clareza sua identificação, conforme item 2.7.3 do Edital.
4.10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, os documentos
originais, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência
em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que poderá ser submetido à
identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
4.11. O candidato deverá apresentar, no dia da realização da prova, o documento de inscrição (boleto
bancário). A critério da organização do Concurso, esse documento poderá ser dispensado, desde que
comprovada a efetiva homologação da inscrição do candidato.
4.12. A identificação especial também poderá ser exigida do candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
4.13. No local de provas, não será permitido ao candidato usar óculos escuros e acessórios de chapelaria,
como boné, chapéu, gorro, bem como cachecol ou manta e luvas, e, ainda, entrar ou permanecer com armas
ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares,
telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio ou qualquer
receptor ou transmissor de dados e mensagens. Caso o candidato esteja portando uma arma, deverá depositála na Coordenação. Os demais pertences, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados), deverão ser
depositados na sala de provas, em local indicado pelo fiscal, exceto no caso de telefone celular, que deverá ser
desligado e depositado junto à mesa de fiscalização até o final das provas. O descumprimento dessa
determinação implicará eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude.
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4.14. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas poderá fazê-lo em sala
reservada, desde que o requeira, observando os procedimentos constantes a seguir:
4.14.1. A candidata lactante deverá encaminhar sua solicitação, conforme Requerimento - Anexo V deste
Edital, até o término das inscrições, via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), para a OBJETIVA
CONCURSOS LTDA., localizada na Rua Casemiro de Abreu, 347 - Bairro Rio Branco - CEP 90420-001 PORTO ALEGRE/RS.
4.14.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
4.14.3. A criança deverá estar acompanhada, em ambiente reservado para esse fim, de adulto responsável por
sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata).
4.14.4. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente
da sala de prova, acompanhada de um(a) fiscal.
4.14.5. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, a criança e um(a) fiscal,
sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de
amizade com a candidata.
4.15. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) tornar-se culpado por incorreção ou descortesia para com qualquer dos fiscais, executores e seus
auxiliares ou autoridades presentes;
b) for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro candidato ou terceiros,
bem como utilizando-se de livros, notas, impressos ou equipamentos não permitidos;
c) afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal;
d) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado a sua realização.
4.16. Candidatos com deficiência - ver Capítulo próprio sobre solicitação de condição ou prova especial (caso
necessário).
4.17. A identificação correta do dia, local e horário da realização das provas, bem como seu comparecimento, é
de responsabilidade exclusiva do candidato.
4.18. O candidato que deixar de comparecer a qualquer das provas determinadas será considerado reprovado.
4.19. Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, luxações
etc.) que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou neles prosseguir, ou que lhe diminuam a
capacidade físico-orgânica não serão considerados para fins de tratamento diferenciado ou nova prova.
4.20. Não será permitido ao candidato ingerir alimento de qualquer natureza durante a realização da prova,
exceto para os casos de hipoglicemia ou outros problemas de saúde, desde que comprovados através de
atestado médico, o qual será examinado, para verificação das possibilidades operacionais de atendimento,
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
4.21. Durante a realização das provas, o candidato somente poderá manter consigo, em lugar visível, os
seguintes objetos: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta grossa, lápis, borracha, documento de
Identidade e uma garrafa de água transparente - sem rótulo. A Empresa não se responsabiliza por quaisquer
outros objetos, de valor ou não, trazidos pelo candidato. Os objetos pessoais devem ser deixados em local
indicado pelo fiscal dentro da sala de prova, ficando à vista do candidato e sob sua inteira responsabilidade.
CAPÍTULO V - DA PROVA OBJETIVA
5.1. A Prova Objetiva, para todos os cargos, poderá ser realizada nos dias 27/06/2015 e/ou 28/06/2015, a
definir quando da homologação das inscrições prevista no item 2.8.1 deste Edital, nos turnos que seguem, não
necessariamente nesta ordem:
Turno 1: Auxiliar de Agente Administrativo, Dentista, Eletricista, Fiscal do Meio Ambiente, Geólogo, Médico
Operador de Máquinas e Pintor de Sinalização.
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Turno 2: Analista de Sistemas, Assistente Social, Fiscal Fazendário, Médico Pediatra, Psicólogo, Técnico em
Contabilidade e Telefonista-Recepcionista.
Turno 3: Agente Administrativo, Auxiliar de Eletricista, Fiscal Sanitário, e Tesoureiro.
5.2. A Objetiva Concursos Ltda. remeterá ao candidato comunicação complementar informando data, local e
horário da prova, por meio do endereço eletrônico (e-mail) indicado pelo candidato na ficha de inscrição. Não
haverá encaminhamento de comunicação via postal.
5.2.1. A remessa da comunicação via correio eletrônico, não exime o candidato da responsabilidade de
acompanhamento de todos os atos referentes a este Concurso Público, através de edital, bem como de obter
as informações necessárias pelo site ou por telefone da empresa Objetiva Concursos Ltda.
5.3. Os programas e/ou referências bibliográficas da Prova Objetiva de cada cargo são os constantes no Anexo
II do presente Edital.
5.3.1. Na Prova de Português, não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 6.583, de
29 de setembro de 2008 (Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
5.4. O tempo de duração da Prova Objetiva será de até 3 (três) horas.
5.5. Desde já, ficam os candidatos convocados a comparecerem com antecedência de 01 (uma) hora ao local
das provas, munidos de caneta esferográfica azul ou preta de ponta grossa.
5.5.1. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 01 (uma)
hora contada do seu efetivo início, podendo levar consigo o caderno de provas.
5.6. Durante as provas, não será permitida comunicação entre candidatos, nem a utilização de máquina
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de
consulta.
5.7. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura dos Concursos Públicos, a OBJETIVA
CONCURSOS poderá proceder, como forma de identificação, à coleta da impressão digital de todos ou de
alguns candidatos no dia de realização das provas, bem como usar detector de metais.
5.8. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar
à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
5.9. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO DE RESPOSTAS o
único documento válido e utilizado para essa correção. Este deve ser preenchido com bastante atenção. Ele
não poderá ser substituído, tendo em vista sua codificação, sendo o candidato o único responsável pela sua
entrega, devidamente preenchido e assinado. A não entrega do cartão de respostas implicará automática
eliminação do candidato do certame. A falta de assinatura no cartão poderá também implicar eliminação
do candidato do certame.
5.9.1. Tendo em vista as disposições do Decreto Municipal nº 97/04 - Art. 25, §5º, que altera o Decreto
Municipal nº 047/02, além de ser o processo de correção de provas feito por meio eletrônico - leitura ótica, não
haverá desidentificação de provas.
5.9.2. O processo de correção eletrônica dos cartões de respostas é aberto aos candidatos interessados, que
poderão acompanhar o ato público a ser realizado em data, local e horário a ser informado por Edital.
5.10. Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, no cartão de respostas, estiver em desconformidade com as
instruções, que não estiver assinalada, ou que contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda, rasura ou
alternativa marcada a lápis, ainda que legível.
5.11. Em nenhuma hipótese será considerado para correção -e respectiva pontuação- o caderno de questões.
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5.12. O candidato, ao terminar a Prova Objetiva, devolverá ao fiscal da sala o cartão de respostas devidamente
preenchido e assinado.
5.13. Ao final da Prova Objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no
recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão
retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

CAPÍTULO VI - DA PROVA PRÁTICA
Somente para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS
6.1. A Prova Prática destina-se a avaliar os conhecimentos práticos que os candidatos possuem no
desempenho de atividades que são inerentes ao cargo pleiteado, constando de demonstração prática de sua
habilitação na execução das atribuições do cargo, bem como a condução e operação de Retroescavadeira,
podendo haver alteração de equipamento, em caso de comprovada necessidade. Essa prova será composta
de verificação de itens de segurança, verificação da condição da máquina e manutenção preventiva, avaliação
da condução do equipamento, em consonância com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, bem como
avaliação da correta e completa execução da tarefa estipulada.
6.2. Em data a ser informada por edital, serão chamados a prestar a Prova Prática os 20 primeiros
candidatos pré-classificados, desde que aprovados na primeira etapa do Concurso.
6.2.1. Em caso de empate na última nota classificada, serão chamados todos os casos de empate nessa nota.
6.2.2. Os candidatos que não atingirem essa classificação também serão considerados reprovados no
Concurso, não prestando essa prova.
6.3. Realizada a Prova Prática, será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a
60,00 (sessenta) pontos na soma de notas das Provas Objetiva e Prática.
6.4 Na aplicação da prova, com utilização de equipamentos de elevado valor, pertencentes ou sob a
responsabilidade do Município ou da entidade que realiza o certame, poderá ser procedida, a critério da Banca
de aplicação, a imediata exclusão do candidato que demonstre não possuir a necessária capacidade no seu
manejo, sem risco de danificá-los.
6.5. Haverá um tempo máximo, igual para todos os participantes, para a realização da prova, sendo que o
candidato disporá de 05 (cinco) minutos para iniciar a tarefa.
6.6. O candidato, ao terminar a prova prática, deverá retirar-se do local de aplicação da prova a fim de não
prejudicar o andamento do processo avaliatório, bem como não intervir psicologicamente na avaliação do
próximo candidato.
6.7. Todos os candidatos deverão apresentar-se com trinta minutos de antecedência, em trajes apropriados
para o teste, portando cédula de identidade, documento de inscrição e Carteira Nacional de Habilitação - CNH
válida e compatível com o veículo ou equipamento a ser utilizado na realização dos testes (Não serão aceitos
protocolos ou encaminhamentos da CNH).
6.8. Caso se verifique a inviabilidade técnica para realização da Prova Prática na data fixada para sua
realização, tendo em vista as condições metereológicas do clima (chuva, tempestades, neve, etc.), o Município
de Estância Velha/RS reserva-se o direito de transferir a realização dos testes e fixará, dentro de 3 (três) dias
úteis, a nova data para a realização das provas.
6.9. A avaliação da presente prova será feita considerando-se o processo de desidentificação.
CAPÍTULO VII - DA PROVA DE TÍTULOS
Somente para os cargos de ANALISTA DE SISTEMAS, ASSISTENTE SOCIAL, DENTISTA, GEÓLOGO,
MÉDICO, MÉDICO PEDIATRA e PSICÓLOGO
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7.1. Após a divulgação de notas da Prova Objetiva, no prazo estipulado por Edital, os candidatos que lograram
aprovação deverão apresentar os títulos para concorrer a esta etapa.
7.2. Esta Prova será somente classificatória, sendo que o candidato aprovado/habilitado que deixar de entregar
seus títulos não terá somados os pontos correspondentes a esta etapa, mas não será eliminado do Concurso
pela não entrega.

7.3. GRADE DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS:
Itens

Títulos Pontuação
por item por item

Especialização

1. Pós-Graduação (Curso concluído)
03
Para cada nível de formação será considerado apenas um título.

Títulos

06

Mestrado
Doutorado

Pontuação
por título
1,5
2,0
2,5

2. Graduação - Curso superior e/ou Licenciatura Plena - (concluído)
O curso de exigência do cargo não será utilizado para
01
1,2
1,2
pontuação.
3. Participação como ouvinte em: Cursos, Seminários, Jornadas,
I. Até 50 horas
0,2
Treinamentos, Oficinas, Workshops, Simpósios, Congressos, etc.,
II. De 51 a 151 horas
0,4
desde que relacionados com o cargo de inscrição, de acordo com o
III. Acima de 151 horas
0,7
descrito ao lado:
Títulos que não apresentarem o período de realização do evento
Cursos com carga horária definida em
04
2,8
não serão pontuados.
dias ou meses serão considerados na
Neste item deverão ser encaminhados apenas os 04 (quatro)
seguinte proporção:
primeiros títulos listados para entrega. Caso o candidato
- 01 dia: 08 horas
entregue número de títulos superior, serão desconsiderados a
- 01 mês: 80 horas.
partir do quinto.
Máximo
08
10
-------------------------------------------------4. Títulos de formação de nível médio, técnico (médio, pós-médio) não serão pontuados. Títulos de graduação ou pós-graduação, além
do de exigência, terão pontuação conforme itens 1 e 2.
5. Títulos sem conteúdo especificado não serão pontuados, caso não se possa aferir a relação com o cargo.
6. Para comprovação do item 3 desta Grade, o comprovante deverá ser diploma, certificado de conclusão do curso, declaração ou
atestado, em papel com timbre da entidade promotora, devendo ser expedido pela própria promotora. Não serão pontuados boletim de
matrícula, histórico escolar ou outra forma que não a determinada acima, não devendo o candidato entregar documentos que não
estejam na forma exigida.
7. Para comprovação de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de especialização, mestrado ou doutorado, será aceita a
cópia do diploma, devidamente autenticada em cartório, expedido por instituição reconhecida pelo MEC ou Certificado/Declaração de
conclusão do curso, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual conste o
número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da
dissertação ou tese.
8. Cursos de língua estrangeira, relações humanas e informática serão pontuados para todos, quando apresentados, dentro do
disposto no item 3, no qual será inserido, devendo ser apresentado em língua portuguesa ou conforme o item 9.
9. Os documentos em língua estrangeira de cursos realizados somente serão considerados quando traduzidos para a Língua
Portuguesa por tradutor juramentado, e, no caso de Graduação e Pós-Graduação, da revalidação de acordo com a Lei Federal nº
9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, EXCETO para os casos previstos no Decreto nº 5.518, de 23
de agosto de 2005, que Promulga o Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas
nos Estados Partes do MERCOSUL.
10. Não serão pontuados títulos relativos a quaisquer serviços prestados, remunerados ou não, inclusive tempo de serviço público ou
privado, estágios, monitorias, bolsas ou projetos, cursos preparatórios, ou, ainda, participação em cursos/eventos como painelista,
organizador ou palestrante.

7.4. APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS:
7.4.1. Os candidatos deverão encaminhar os títulos, via SEDEX, em data a ser informada por Edital, para
o endereço da OBJETIVA CONCURSOS LTDA - Rua Casemiro de Abreu, 347 - Bairro Rio Branco - CEP
90.420.001 - Porto Alegre/RS, para concorrer à última etapa do Concurso Público. Não serão recebidos títulos
em outra ocasião.
7.4.2. O candidato deverá encaminhar, conforme descrito no item 7.4.1, uma cópia autenticada em cartório de
cada título.
7.4.3. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas.
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7.4.4. Juntamente com os títulos, deverá ser encaminhada sua relação, em formulário próprio, conforme
modelo constante no Anexo III deste Edital, que será preenchido em duas vias; destas, uma será retida pelo
candidato e a outra será encaminhada à Banca Avaliadora da OBJETIVA CONCURSOS LTDA. Nessa relação,
deverão ser encaminhados apenas os 08 (oito) títulos listados para entrega. Caso o candidato entregue
número de títulos superior, serão desconsiderados a partir do nono, além de observar o limite de títulos por
item, conforme grade.
7.4.4.1. Não serão pontuados os títulos que não estiverem acompanhados da respectiva relação, assim como
aqueles não relacionados ou relacionados indevidamente, mesmo que enviados.
7.4.5. Juntamente com os títulos e a relação, Anexo III deste Edital, deverá ser apresentada cópia do
documento de identidade, certidão de nascimento ou casamento, que comprove o nome do candidato. O
candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação etc.) deverá anexar, além da cópia do
documento de identidade, cópia do documento comprobatório da alteração, sob pena de não ter pontuados
títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade.
7.4.6. Na relação dos títulos, o candidato declarará expressamente o curso que possui ou que esteja em
andamento, como requisito de habilitação para o cargo, devendo anexar seu comprovante junto aos demais
títulos. Caso o curso de habilitação esteja em andamento, poderá ser apresentado atestado da Instituição
responsável pela formação ou comprovante. Se o candidato deixar de apresentar esse comprovante, o mesmo
poderá não ter seus títulos pontuados, ou, ainda, a Banca poderá utilizar outro título apresentado para
comprovar essa habilitação exigida.
7.4.7. Os títulos e sua respectiva relação serão encaminhados em envelope, devidamente identificado com seu
nome, número de inscrição e cargo.
7.4.8. Os documentos comprobatórios de títulos não podem apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas, sob
pena de não serem pontuados. Não serão pontuados títulos sem a informação do nome do candidato.
7.4.9. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato,
bem como encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter dupla pontuação, o
candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa do candidato, este será
excluído do Concurso.
7.4.10. Não serão pontuados os títulos que excederem ao máximo em quantidade e pontos, conforme
disposição supra.
CAPÍTULO VIII - DOS RECURSOS
8.1. Será admitido recurso quanto:
a) Ao indeferimento/não processamento de inscrição;
b) À formulação das questões, respectivos quesitos e gabaritos;
c) Aos resultados das provas aplicadas no Concurso Público.
8.2. Todos os recursos deverão ser interpostos em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da divulgação por
edital, de cada evento.
8.3. Os recursos deverão ser preenchidos/digitados no site www.objetivas.com.br, na página referente ao
concurso, no prazo marcado por edital, por meio de sistema eletrônico de interposição de recurso, seguindo as
orientações da página.
8.3.1 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Não se conhecerão os recursos que
não estejam fundamentados com argumentação lógica e consistente, inclusive os pedidos de simples revisão
da prova ou da nota. Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão
preliminarmente indeferidos.
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8.3.2 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora
do prazo estabelecidos neste Edital não serão apreciados.
8.3.3 Admite-se um único recurso por questão para cada candidato, relativamente ao gabarito preliminar
divulgado, não sendo aceitos recursos coletivos.
8.4. Nos formulários digitais não haverá necessidade de qualificação do candidato ou de seu procurador, tendo
em vista que cada formulário estará vinculado diretamente ao registro do recorrente.
8.5. Não haverá hipótese de solicitação do pedido de revisão por outro meio senão aquele disponibilizado para
tal na respectiva página, considerando-se deserto o pedido cujo preparo seja efetuado de outro modo.
8.6. As razões do pedido e os respectivos requerimentos não poderão conter qualquer identificação do
recorrente, timbre de escritório e/ou empresa, etc., permitindo-se assim a sua análise sem a identificação do
postulante.
8.7. Não é permitida qualquer identificação no corpo das razões do pedido ou de seus respectivos
requerimentos, sendo indeferidos sumariamente os que não atenderem a esta condição.
8.8. Os recursos que forem apresentados deverão obedecer rigorosamente os preceitos fixados neste Capítulo
e serão dirigidos à Objetiva Concursos Ltda., empresa designada para realização do Concurso Público.
8.9. Se houver alguma alteração de gabarito oficial, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de
acordo com a alteração.
8.10. Em caso de haver questões que possam vir a ser anuladas por decisão da Comissão Executora do
Concurso Público, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos,
independente de terem ou não recorrido, quando forem computados os pontos respectivos, exceto para os que
já tiverem recebido a pontuação.
8.11. A decisão final dos recursos será publicada por Edital, acompanhada da publicação do gabarito definitivo,
e da relação de notas final por candidatos, já com a classificação final, não sendo mais admissível qualquer
recurso ou pedido de revisão e/ou reconsideração. Não serão encaminhadas respostas individuais aos
candidatos.
8.12. A OBJETIVA CONCURSOS LTDA realizará a devolutiva on-line da análise de todas as espécies
recursais previstas, contendo a motivação do deferimento/indeferimento ao candidato proponente, por meio de
parecer exarado pela Banca Examinadora, os quais serão disponibilizados ao interessado, no site
www.objetivas.com.br, por ocasião/prazo da divulgação dos respectivos Editais/resultados.
CAPÍTULO IX - DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
9.1. A nota final, para efeito de classificação dos candidatos, será igual à soma das notas obtidas nas provas
objetiva, de títulos, prática, conforme aplicada ao cargo.
9.2. A classificação final do Concurso será publicada por edital e apresentará apenas os candidatos aprovados
por cargo, em ordem decrescente de pontos, sendo composta de duas listas, contendo a primeira, a pontuação
de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda somente a pontuação destes
últimos, se houver aprovados.
9.3. Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, o desempate de notas processar-se-á
com os seguintes critérios:
9.3.1. Para TODOS os cargos em que houver candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em
conformidade com o art. 27, parágrafo único, da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso, será utilizado o critério da
maior idade.
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9.3.2. Para os casos previstos na Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008 (alterou o art. 440, Código de Processo
Penal), será assegurada a preferência em igualdade de condições em Concurso Público, desde que empatado
e que tenha exercido a função de jurado, devidamente comprovado.
9.3.2.1. O candidato que desejar exercer a preferência na condição de jurado deverá preencher o formulário
Anexo VI deste Edital, encaminhar via SEDEX, até o 1º dia útil após o encerramento das inscrições, para o
endereço da OBJETIVA CONCURSOS LTDA, Rua Casemiro de Abreu, 347 - Bairro Rio Branco - CEP
90.420.001 - Porto Alegre/RS, juntamente com a documentação abaixo referida:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia autenticada ou original da Certidão, Declaração, Atestado, ou outros documentos públicos
expedidos pela Justiça Estadual ou Federal, relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do art. 440,
Código de Processo Penal (alterado pela Lei Federal nº 11.689/2008), a partir da vigência da lei.
9.3.3. Após a aplicação dos critérios acima, se ainda persistir o empate, o desempate ocorrerá, de acordo com
os critérios estabelecidos no Art. 40 do Decreto nº 97, de 07 de maio de 2004, conforme segue:
9.3.3.1. Para os cargos das TABELAS A, B e E:
a) obtiver maior nota na prova objetiva;
b) obtiver maior nota em legislação e conhecimentos gerais e específicos;
c) o primeiro que se inscreveu.
9.3.3.2. Para os cargos da TABELA C:
a) obtiver maior nota em legislação e conhecimentos gerais e específicos;
b) obtiver maior nota em português;
c) o primeiro que se inscreveu.
9.3.3.3. Para os cargos da TABELA D:
a) obtiver maior nota em conhecimentos gerais e específicos;
b) obtiver maior nota em português;
c) o primeiro que se inscreveu.
9.4. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate se dará
através do sistema de sorteio pela Loteria Federal, conforme segue:
9.4.1. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma crescente
ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da loteria federal imediatamente anterior
ao dia da efetiva realização da Prova Objetiva, segundo os critérios a seguir:
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem
será crescente;
b) Se a soma dos algarismos da loteria federal for impar, a ordem será decrescente.
CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DOS CARGOS
10.1. O provimento dos cargos obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
10.2. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone e endereço junto ao Município de
Estância Velha/RS.
10.3. A publicação da nomeação dos candidatos será feita por Edital, publicado junto ao Painel de Publicações
Oficiais do Município, e, paralelamente, será feita comunicação ao candidato, via postal, no endereço
informado na ficha de inscrição ou posteriormente atualizado. É responsabilidade exclusiva do candidato
manter atualizado o referido endereço.
10.4. Os candidatos aprovados nomeados no serviço público municipal terão o prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação do Ato de nomeação para tomar posse, podendo, a pedido do interessado, prorrogar
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este prazo por igual período e 02 (dois) dias para entrar em exercício, contados da data da posse. Será tornado
sem efeito o Ato de nomeação se não ocorrer a posse e/ou exercício nos prazos legais, sendo que o candidato
perderá automaticamente a vaga, facultando ao Município o direito de convocar o próximo candidato por ordem
de classificação.
10.5. Caso o candidato não deseje assumir de imediato, poderá, mediante requerimento próprio, solicitar para
passar para o final da lista dos aprovados e, para concorrer, observada sempre a ordem de classificação e a
validade do Concurso, a novo chamamento uma só vez.
10.6. O Concurso terá validade por 02 (dois) anos a partir da data de homologação dos resultados, prorrogável
por mais 02 (dois) anos, a critério do Município de Estância Velha/RS.
10.7. Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de nomeação, a posse no cargo só lhes será deferida no
caso de exibirem:
a) a documentação comprobatória das condições previstas no Capítulo II - item 2.6 deste Edital
acompanhada de fotocópia;
b) atestado de boa saúde física e mental a ser fornecido, por Médico ou Junta Médica do Município ou
ainda, por esta designada, mediante exame médico, que comprove aptidão necessária para o exercício
do cargo, bem como a compatibilidade para os casos de deficiência física;
c) declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a
Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas emendas.
10.8. A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da posse, implicará na impossibilidade de
aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no
Concurso.
10.9. Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a uma Junta Médica
Oficial para a verificação da deficiência, bem como da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das
atribuições do cargo.
CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Os candidatos, desde já ficam cientes das disposições constitucionais, especialmente Art. 40, § 1º - III,
que determina a obrigatoriedade de cumprimento do tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço
público e 5 anos no cargo efetivo, para fins de aposentadoria, observadas as demais disposições elencadas
naquele dispositivo.
11.2. A inexatidão das informações, a falta e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas
posteriormente, eliminarão o candidato do Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
11.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Município de Estância Velha/RS, em conjunto com a Objetiva
Concursos Ltda.
11.4. Fazem parte do presente Edital:
Anexo I - Descritivo das Atribuições dos Cargos;
Anexo II - Conteúdos Programáticos e/ou Referências Bibliográficas;
Anexo III - Modelo de Relação de Títulos;
Anexo IV - Modelo de Requerimento - Pessoas com Deficiência;
Anexo V - Requerimento - Atendimento Especial Lactante;
Anexo VI - Requerimento Desempate - Condição de Jurado.

Estância Velha, 23 de abril de 2015.

JOSE WALDIR DILKIN,
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Registre-se e publique-se

OVIDIO CANSI
Secretário da Administração
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ANEXO I
DESCRITIVO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
AGENTE ADMINISTRATIVO
Atribuições: Executar trabalhos complexos de escritório que envolvam a interpretação de leis e normas administrativas,
especialmente para fundamentar informações, incluindo-se, nestes, a organização e orientação dos serviços de guarda e
arquivo de documentos; auxiliar na elaboração de projetos de lei, decretos e outros atos; executar tarefas relacionadas com
a seleção e treinamento de pessoal; elaborar ou verificar a exatidão de quaisquer documentos de receita ou despesa;
expedir certidões generalizadas e protocolos; fluxogramas relativos à aprovação de projetos arquitetônicos e loteamentos;
atividades relacionadas ao IPTU; outras tarefas correlatas, inclusive fazer notificações e intimações, efetuar cobranças de
tributos municipais; digitar de manusear computador.
ANALISTA DE SISTEMAS
Atribuições: Gerar aplicações informatizadas, desenvolvendo, implantando e mantendo sistemas de acordo com
metodologia e técnicas adequadas, visando atender aos objetivos estabelecidos quanto a qualidade, custos, prazos e
benefícios; Elaborar o desenvolvimento de projetos de sistemas novos, alocando pessoal e definindo recursos técnicos
(software e equipamentos), visando a total satisfação das necessidades dos usuários, dentro de padrões compatíveis de
custo e tempo. Efetuar a manutenção dos programas e sistemas implantados, identificando problemas técnicos e
operacionais, procedendo às modificações ou desenvolvendo novos sistemas quando necessário, visando o atendimento
das necessidades das áreas usuárias. Definir critérios e normas de segurança (física e tecnológica) das instalações,
equipamentos e dados processados, bem como normas gerais de acesso aos equipamentos e de proteção dos arquivos,
discos e programas, objetivando garantir a segurança, continuidade e qualidade dos serviços prestados pela área, em
sintonia com que estabelece o regimento vigente. Elaborar e acompanhar a confecção e controle dos manuais e de toda a
documentação de sistemas e programas, conforme os padrões e metodologias usuais na área de informática, visando a
segurança e eficiência na utilização dos sistemas implantados. Definir os equipamentos e softwares básico e aplicativos a
serem utilizados para o melhor atendimento das necessidades da instituição. Definir a configuração da comunicação de
dados e a manutenção e administração das redes de comunicação de dados da instituição, de acordo com as deliberações
do regimento. Elaborar programas de treinamento e assistência aos usuários de sistemas, propiciando aos mesmos o
suporte necessário para o pleno funcionamento das áreas; Supervisionar, acompanhar e orientar estagiários quando
necessário executar tarefas afins.
ASSISTENTE SOCIAL
Atribuições: Planejar e executar programas ou atividades no campo do serviço social; selecionar candidatos a amparo pelos
serviços de assistência; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação
social; encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos,
assistindo aos familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação de escolares e suas famílias; fazer triagem dos
casos apresentados para estudo, prestando orientação com vistas à solução adequada do problema; orientar a seleção
socioeconômica para a concessão de bolsas de estudo e outros auxílios do Município; selecionar candidatos a amparo
pelos serviços de assistência à velhice, à infância, a cegos, etc.; fazer levantamento socioeconômico com vistas a
planejamento habitacional, nas comunidades; pesquisar problemas relacionados com o trabalho; supervisionar e manter
registros dos casos investigados; prestar serviços em creches, hospital, escolas, etc.; prestar assessoramento;
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO
Atribuições: Executar trabalhos rotineiros de escritório; informar processos; cuidar de arquivo ou biblioteca; elaborar
certidões; preencher livros e formulários em geral; realizar trabalhos de datilografia; orientar partes em guichê ou balcão;
executar serviços mecanizados; digitar e manusear computador; conhecimento básico de legislação atinente ao serviço
público; executar outras tarefas afins.
AUXILIAR DE ELETRICISTA
Atribuições: Auxiliar a instalar, manter, testar e repara redes, linhas e cabos de baixa e alta tensão; executar atividades
braçais relacionadas aos trabalhos de iluminação pública e dos próprios municipais; auxiliar seu supervisor ou técnico
especializado naquilo que for necessário; zelar pelos equipamentos, ferramentas e locais de trabalho; executar tarefas
afins.
DENTISTA
Atribuições: Manter a cavidade oral em integridade em relação com as demais partes do corpo; prevenir, corrigir e tratar
deformidades que possam ocorrer na cavidade oral; executar trabalhos de cirurgia buco-facial; fazer o diagnóstico dos
casos individuais, determinando o respectivo tratamento; outras tarefas correlatas.
ELETRICISTA
Atribuições: Executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública e redes elétricas, inclusive dos próprios
municipais; instalação e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som e outras tarefas afins.
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FISCAL FAZENDÁRIO
Atribuições: Exercer todas as atividades necessárias ao perfeito cumprimento da legislação tributária municipal,
especialmente fiscalizando o correto cadastramento e baixa de imóveis, revisões e alterações cadastrais promovidas pelos
respectivos proprietários; da mesma sorte que fiscalizando as declarações de rendimentos, livros e notas fiscais dos
contribuintes de imposto sobre serviços de qualquer natureza; e também, fiscalizando o licenciamento para o
funcionamento de estabelecimentos em geral, além de orientar os contribuintes sobre a forma correta de realizar todos os
procedimentos que envolvam incidência de tributos e taxas municipais, e tudo o mais que for pertinente a tais atividades.
FISCAL SANITÁRIO
Atribuições: Inspeção e fiscalização sanitária, lavratura de auto de infração sanitária, instauração de processo
administrativo sanitário, interdição cautelar de estabelecimento; interdição e apreensão cautelar de produtos; fazer cumprir
as penalidades aplicadas pelas autoridades sanitárias competentes nos processos administrativos sanitários e outras
atividades estabelecidas para esse fim. É competência exclusiva das autoridades sanitárias, em efetivo exercício de ação
fiscalizadora, lavrar autos de infração, expedir termos de notificação, termos de interdição, termos de apreensão, de
interdição cautelar e depósito, de inutilização, bem como outros documentos necessários ao cumprimento de sua função.
Emitir relatórios sobre as irregularidades levantadas e encaminhá-las aos setores competentes; zelar pela conservação de
seus materiais e equipamentos de trabalho; e desempenhar demais atividades correlatas, inclusive condução de veículos
municipais quando necessário.
FISCAL DO MEIO AMBIENTE
Atribuições: Orientar e fiscalizar o funcionamento das estações de tratamento de efluentes líquidos; realizar o controle da
poluição atmosférica; detectar, localizar, orientar e fiscalizar os depósitos de resíduos sólidos industriais; registrar e
comunicar irregularidades referentes às estações de tratamento dos efluentes líquidos e depósitos de resíduos sólidos
industriais, bem como fazer comunicações, notificações e embargos; exercer outras tarefas afins.
GEÓLOGO
Atribuições: Fiscalizar, planejar e executar trabalhos técnicos, coletas e análise de laudos laboratoriais e de pesquisas no
campo da Geologia. Realizar trabalhos topográficos e geodésicos; realizar levantamentos e mapeamentos geológicos,
geoquímicos e geofísicos; realizar estudos de fotointerpretação; realizar estudos relativos à ciência da terra; efetuar
trabalhos de prospecção e pesquisa para cubação de jazidas e determinação de seu valor econômico; realizar estudos de
geologia econômica e pesquisas de riquezas minerais; examinar e analisar projetos de exploração de recursos minerais;
emitir parecer; efetuar perícias, arbitramentos, inspeções e vistorias referentes à matéria de sua competência, emitindo
laudos técnicos ou termos respectivos; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades
próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
MÉDICO
Atribuições: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar doenças do corpo humano, em
ambulatórios, escolas, hospitais ou órgãos afins; fazer inspeção de saúde em servidores municipais, bem como candidatos
a ingresso no serviço público municipal, dirigir equipes e prestar socorros urgentes, providenciar ou realizar tratamento
especializado, ministrar aulas, palestras e participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina; transferir,
pessoalmente a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão; emitir laudos, fazer
diagnósticos e recomendar a terapêutica; outras tarefas correlatas.
MÉDICO PEDIATRA
Atribuições: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar doenças do corpo humano, em
ambulatórios, escolas, hospitais ou órgãos afins; fazer inspeção de saúde em servidores municipais, bem como candidatos
a ingresso no serviço público municipal, dirigir equipes e prestar socorros urgentes, providenciar ou realizar tratamento
especializado, ministrar aulas, palestras e participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina; transferir,
pessoalmente a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão; emitir laudos, fazer
diagnósticos e recomendar a terapêutica; outras tarefas correlatas.
OPERADOR DE MÁQUINAS
Atribuições: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas e tratores, para o fim de executar terraplanagem, nivela mento de ruas
e estradas, assim como abaulamentos; abrir valetas e cortar taludes; operar máquinas rodoviárias em escavação,
transporte de terras, aterros e trabalhos semelhantes; operar com máquinas agrícolas de compactação, varredouras
mecânicas, tratores, etc.; comprimir com rolo compressor cancha para calçamento ou asfalta mento; auxiliar no conserto de
máquinas; lavrar e discar terras, preparando-as para plantio; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo
bom funcionamento dos mesmos; executar tarefas afins.
PINTOR DE SINALIZAÇÃO
Atribuições: Elaborar e executar pinturas de faixas alusivas a eventos da comunidade, placas sinalizadoras para trânsito e
obras municipais, em veículos; demarcação de vias públicas e outras atividades afins.
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PSICÓLOGO
Atribuições: Fazer psicodiagnósticos para crianças, adolescentes e adultos; fazer consultas terapêuticas, psicoterapia
breve; promover exames psicotécnicos; fazer laudos técnicos; formar grupos terapêuticos; realizar palestras sobre saúde
mental; fazer acompanhamentos para gestantes e puérperas; prestar atendimento de urgência; outras tarefas afins.
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Atribuições: Executar serviços contábeis e interpretar legislação referente à contabilidade pública; escriturar mecânica ou
manualmente livros contábeis, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regula mento da profissão.
TELEFONISTA-RECEPCIONISTA
Atribuições: Operar mesa e aparelhos telefônicos e mesa de ligação; estabelecer comunicações internas locais ou
interurbanas; vigiar e manipular permanentemente painéis telefônicos; receber chamadas para atendimentos urgentes de
ambulâncias, comunicando-se através de rádio PX, registrando dados de controle; responsabilizar-se pela manutenção e
conservação do equipamento utilizado; recepcionar o público, solucionando pequenos problemas ou dificuldades que
estiverem ao seu alcance prestando informações e encaminhando-os aos órgãos competentes; afixar avisos, editais e
outros informes de interesse público; executar tarefas afins.
TESOUREIRO
Atribuições: Receber e guardar valores; efetuar pagamentos; ser responsável pelos valores entregues à sua guarda;
movimentar fundos; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos; conferir e rubricar livros; informar, dar pareceres
e encaminhar processos relativos à competência da Tesouraria; confeccionar mapas de arrecadação; organizar o boletim
da Tesouraria; outras tarefas correlatas.
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ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E/OU REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Atenção: Em todas as provas, quando da citação de legislação, ainda que não mencionadas, devem ser consideradas as
alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.
Para os cargos da TABELA A - ANALISTA DE SISTEMAS e GEÓLOGO
PORTUGUÊS - Comum a ambos
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; estruturação e articulação do texto;
significado contextual de palavras e expressões; pressuposições e inferências; nexos e outros recursos coesivos; recursos
de argumentação. 2) Ortografia. 3) Acentuação gráfica. 4) Classes de palavras. 5) Estrutura e formação de palavras. 6)
Semântica. 7) Colocação pronominal. 8) Flexão nominal e verbal. 9) Emprego de tempos e modos verbais. 10) Vozes do
verbo. 11) Termos da oração. 12) Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, locuções conjuntivas e dos
pronomes relativos. 13) Concordância nominal e verbal. 14) Regência nominal e verbal. 15) Ocorrência de crase. 16) O uso
dos porquês. 17) Pontuação. 18) Figuras de linguagem. 19) Vícios de linguagem.
MATEMÁTICA - Comum a ambos
Conteúdos:
1) Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, representação
geométrica. 2) Equações e inequações: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica. 3) Funções: função polinomial do 1º
grau, função polinomial do 2º grau, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas. 4) Trigonometria:
triângulo retângulo, triângulos quaisquer, ciclo trigonométrico, relações entre arcos, equações e inequações. 5) Sequências
numéricas: progressão aritmética e progressão geométrica. 6) Matriz, determinante e sistemas lineares. 7) Análise
Combinatória. 8) Probabilidade. 9) Estatística. 10) Razão e proporção, regra de três, porcentagem, taxas de acréscimo,
descontos, taxa de lucro ou margem sobre o preço de custo e sobre o preço de venda. 11) Matemática Financeira: Juros
simples e compostos: cálculo dos juros, do principal, da taxa, do prazo e do montante. taxas de juros, desconto bancário
simples: taxa de desconto, cálculo do valor do desconto e cálculo do valor descontado (valor presente). 12) Geometria
Plana: ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, círculo, circunferência, polígonos regulares inscritos e circunscritos.
Propriedades, perímetro e área. 13) Geometria Espacial: poliedros, prismas, pirâmide, cilindro, cone esfera. Elementos,
classificação, áreas e volume. 14) Geometria Analítica: ponto, reta e circunferência. 15) Cônicas: elipse, hipérbole,
parábola. 16) Cálculo diferencial e integral de funções de uma variável: limite, derivada e integral. Cálculo e aplicações. 17)
Raciocínio lógico. 18) Aplicação dos conteúdos anteriormente listados em situações cotidianas.
INFORMÁTICA - Comum a ambos
Conteúdos:
1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização e
configurações básicas do Sistema Operacional Windows 7. 6) Instalação, configuração e utilização: Word 2007, Excel 2007,
Outlook 2007 e PowerPoint 2007 e suas respectivas versões posteriores. 7) Noções de segurança para Internet. 8) Noções
básicas de navegação na Internet (Internet Explorer 8 e Mozilla Firefox 14 e suas respectivas versões posteriores).
9) Configuração e utilização de Impressoras.
Referências Bibliográficas:
- CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet. Disponível em <http://cartilha.cert.br/>.
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e on-line: Windows 7, Internet Explorer, Outlook, Excel, Word e
PowerPoint.
- MOZILLA FIREFOX. Ajuda do Firefox (Ajuda integrada e on-line).
- Outros manuais, livros e apostilas que contemplem os conteúdos listados.
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
ANALISTA DE SISTEMAS
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
1) Conhecimentos Gerais: Sistemas operacionais: teoria, implementação e administração de sistemas operacionais: Windows
2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Mac OS, Linux; linguagens de quarta geração, programação estruturada e
orientada a objetos, interface gráfica. 2) Sistemas de Informação: engenharia da informação, modelagem de dados (modelo ER), modelagem de procedimentos, dicionário de dados, conceito e projeto de banco de dados relacionais. 3) Sistemas de
Computação: sistemas centralizados, descentralizados e distribuídos, arquitetura cliente/servidor: conceitos e características,
tipos e implementações de modelos em arquitetura cliente/servidor, conceitos de conectividade, distribuição de dados, lógica e
apresentação. 4) Desenvolvimento de Aplicações: princípios de engenharia de software (análise e projeto - conceitos,
princípios e métodos, produto e processo de software, modelos de ciclo de vida de software, planejamento e gerência de
projetos, métodos ágeis, scrum, extreme programming, métrica de software), modelos de desenvolvimento, análise e técnicas
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de levantamento de requisitos, análise e projetos estruturados, análise e projetos orientados a objetos, conceitos básicos de
UML (Unified Modeling Language), arquitetura de aplicações para o ambiente Internet, arquitetura em três camadas,
arquitetura cliente/servidor, ferramentas CASE, elaboração de plano de testes, teste e manutenção de software, testes de
módulos e de integração, qualidade de software, noções gerais dos modelos de medição de qualidade ISO/IEEE e CMMI. 5)
Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) e Bancos de Dados: conceitos e arquitetura para sistemas de bancos
de dados, características de um SGBD, modelagem de dados e projeto de banco de dados para ambiente relacional e
modelagem multidimensional, linguagens de definição e manipulação de dados: SQL, banco de dados ORACLE e MySQL,
noções de Datawarehousing e Datamining. 6) Administração de Dados e Administração de Bancos de Dados: conceitos,
objetivos, estruturas de bancos de dados, métodos de acesso, organização física de arquivos. 7) Redes de Computadores:
Topologias e arquiteturas de rede, Modelo OSI da ISO, Padrões de rede Cliente-Servidor, Sistemas Cliente-Servidor:
construção e gerenciamento, Segurança em redes de computadores. 8) Legislação (considerar as leis que constam na
bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69).
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
-

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. UML, guia do usuário. Campus.
BROWN, K. Programming Windows Security. Addison-Wesley.
CARISSIMI, A. S.; ROCHOL, J.; GRANVILLE, L. Z.. Redes de Computadores. Bookman.
COHN, M. Desenvolvimento de Software Com Scrum - Aplicando Métodos Ágeis Com Sucesso. Bookman.
COMER, D. E. Redes de computadores e Internet. Artmed.
DAMAS, L. SQL - structured query language. LTC.
DEITEL, H. M. Java, como programar. Prentice Hall Brasil.
EVARISTO, J.; CRESPO, S. Aprendendo a Programar: programando numa linguagem algorítmica executável (ILA).
Book Express.
FILHO, J. E. M. Descobrindo o LINUX. Novatec.
FURGERI, S. Java 2: ensino didático, desenvolvendo e implementando aplicações. Érica.
GALLMEISTER, B. POSIX 4: Programming for the Real World. O’Reilly Media, Inc.
Guia Foca GNU/Linux. Disponível em http://www.guiafoca.org/
GUSTAFSON, D. A. Teoria e Problemas de Engenharia de Software (Coleção Schaum). Bookman.
HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. Sagra-Luzzatto.
JINO, M.; MALDONADO, J. C.; DELAMARO, M. E. Introdução ao Teste de Software. Campus.
KEORG, J. OOP desmistificando: programação orientada a objetos. Alta Books.
KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. Campus.
LEITE, M. Técnicas de programação: uma abordagem moderna. Brasport.
LEVITUS, B. Mac os X Snow Leopard para Leigos. Alta Books
LOWE, D. Cliente/Servidor para Leigos. Berkeley Brasil.
MACHADO, F. N. R. Tecnologia e Projeto de Datawarehouse. Érica.
MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. Arquitetura de Sistemas Operacionais. LTC.
MEDEIROS, E. Desenvolvendo software com UML 2.0: definitivo. Makron.
MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Windows. (Ajuda eletrônica integrada ao Windows).
MINASI, M. Dominando Windows Server 2003: a bíblia. Pearson Education.
MYSQL . Documentação online. Disponível em: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/
NAKAMURA, Emilio Tissato; e GEUS, Paulo Lício. Segurança de Redes em ambientes cooperativos. Editora Novatec.
NEMETH, E.; SNYDER, G.H.; TRENT, R.; BOGGS, A.; CROSBY, M.; MCCLAIN, N. Manual Completo do Linux: guia do
administrador. Pearson Makron Books.
ORACLE. Documentação online. Disponível em: http://docs.oracle.com/cd/E26923_01/index.html
PAULA, W. P. F. Engenharia de Software: fundamentos, métodos e padrões. LTC.
PREPPERNAU, J.; COX, J. Windows 7 - Passo a Passo. Bookman.
PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. McGraw-Hill.
REZENDE, D. A. Engenharia de Software e Sistemas de Informação. Brasport.
RUMBAUGH, J.; BLAHA, M. Modelagem e Projetos Baseados em Objetos. Campus.
SILVA, N. P. Análise e Estruturas de Sistemas de Informação. Érica.
SOARES, L. F.; SOUZA FILHO, G. L.; COLCHER, S. Redes de Computadores: das LANs, MANs e WANs as redes
ATM. Campus.
SOMMERVILLE. Engenharia de Software. Afiliada - ABDR.
STANEK, W. R. Windows Server 2008 - Guia Completo. Bookman.
TEOREY, T.; LIGHTSTONE, S.; NADEAU, T. Projeto e Modelagem de Bancos de Dados. Campus.
TANEBAUM, Andrew S.. Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Elsevier.
_____________________ Sistemas Operacionais Modernos. Prentice-Hall.
VAREJÃO, F. Linguagens de Programação: conceitos e técnicas. Campus.
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- WAZLAWICK, R. S. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos. Elsevier.
GEÓLOGO
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
1) O estudo da terra: a crosta terrestre. 2) Minerais: descrição e reconhecimento. 3) As rochas: rochas ígneas ou
magmáticas. 4) Rochas sedimentares. 5) Rochas metamórficas: principais tipos. 6) Tectônica de placas e deriva
continental. 7) Falhamentos. 8) Geoquímica e geofísica. 9) História da terra: o tempo geológico: as eras e os principais
eventos envolvidos. 10) Mapeamentos geológicos. 11) Fotointerpretação. 12) Geologia econômica. 13) Geologia de
Engenharia. 14) Hidrologia. 15) Estratigrafia. 16) Processos erosivos. 17) Geologia estrutural. 18) Ética Profissional. 19)
Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Do Meio Ambiente - Art. 225).
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
- Código de Ética Profissional.
- FILHO, C. L. M. Introdução à geologia de engenharia. Universidade Federal de Santa Maria.
- HASUI, H. Geologia do Brasil. Beca.
- LEFOND, S.J. Industrial Minerals and Rocks American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers.

INC New York.
- LOCZY, L.; LADEIRA, E. A. Geologia Estrutural e Introdução à Geotectônica. Edgard Blücher Ltda.
- OLIVEIRA, A. M. S.; BRITO, S. N. A. Geologia de Engenharia. Associação Brasileira de Geologia de Engenharia -

ABGE.
PRESS, F., et al. Para Entender a Terra. Bookman.
SOUZA, C. R. G.; SUGUIO, K.; OLIVEIRA, A. M. S.; OLIVEIRA, P. E. Quaternário do Brasil. Holos.
TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C. M.; FAIRCHILD, T. R.; TAIOLI, F. Decifrando a Terra. Oficina de Texto.
TUCCI, C. E. M.; PORTO, R. L.; BARROS, M. T. Drenagem Urbana. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
TUCCI, C. E. M. Hidrologia: Ciência e Aplicação, Porto Alegre. Editora da Universidade - ABRH - EPUSP.

Para os cargos da TABELA B - ASSISTENTE SOCIAL, DENTISTA, MÉDICO, MÉDICO PEDIATRA e PSICÓLOGO
PORTUGUÊS - Comum a todos
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; estruturação e articulação do texto;
significado contextual de palavras e expressões; pressuposições e inferências; nexos e outros recursos coesivos; recursos
de argumentação. 2) Ortografia. 3) Acentuação gráfica. 4) Classes de palavras. 5) Estrutura e formação de palavras. 6)
Semântica. 7) Colocação pronominal. 8) Flexão nominal e verbal. 9) Emprego de tempos e modos verbais. 10) Vozes do
verbo. 11) Termos da oração. 12) Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, locuções conjuntivas e dos
pronomes relativos. 13) Concordância nominal e verbal. 14) Regência nominal e verbal. 15) Ocorrência de crase. 16) O uso
dos porquês. 17) Pontuação. 18) Figuras de linguagem. 19) Vícios de linguagem.
INFORMÁTICA - Comum a todos
Conteúdos:
1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização e
configurações básicas do Sistema Operacional Windows 7. 6) Instalação, configuração e utilização: Word 2007, Excel 2007,
Outlook 2007 e PowerPoint 2007 e suas respectivas versões posteriores. 7) Noções de segurança para Internet. 8) Noções
básicas de navegação na Internet (Internet Explorer 8 e Mozilla Firefox 14 e suas respectivas versões posteriores).
9) Configuração e utilização de Impressoras.
Referências Bibliográficas:
- CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet. Disponível em <http://cartilha.cert.br/>.
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e on-line: Windows 7, Internet Explorer, Outlook, Excel, Word e
PowerPoint.
- MOZILLA FIREFOX. Ajuda do Firefox (Ajuda integrada e on-line).
- Outros manuais, livros e apostilas que contemplem os conteúdos listados.
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
ASSISTENTE SOCIAL
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
1) NOB/SUAS 2012. 2) Programa Bolsa Família. 3) Organização e oferta de Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes, no âmbito da política de Assistência Social. 4) Violência. 5) Família. 6) Dialética. 7) Mediação. 8) Serviço
Social. 9) Assistência Social. 10) Direitos. 11) Participação. 12) Saúde. 13) Sistemas Público e Privado. 14) Seguridade
Social. 15) Políticas Públicas. 16) Gestão Social. 17) Estudo Social. 18) Laudos Periciais. 19) Questão Social. 20) Estado.
21) Sociedade Civil. 22) Espaço Institucional e Profissional. 23) Dialética e Trabalho Social. 24) Ética. 25) Projeto éticopolítico do Serviço Social. 26) Globalização. 27) Saúde mental. 28) Interdisciplinaridade. 29) Trabalho. 30) Grupos. 31)
Redes. 32) Cidadania. 33) Controle Social. 34) Vida Social. 35) Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia
em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204; Art. 225 a
230).
o
- BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. Dispõe sobre as condições para a promoção e
recuperação da saúde e dá outras providências.
- BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e alterações. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de
1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de
proteção, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993 e alterações - Lei de Regulamentação da Profissão do Assistente Social.
- BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e alterações - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).
- BRASIL. Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994 e alterações. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho
Nacional do Idoso e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 e alterações - Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e
dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas;
define crimes e dá outras providências.
- Código de Ética do/a Assistente Social.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política Nacional de Assistência Social. 2004.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. 2010.
- BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente CONANDA. Sistema Nacional de Atendimento Sócioeducativo - SINASE. 2006.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bolsa Família. Disponível em
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia.
- CNAS e CONANDA. Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Disponível em
http://www.mds.gov.br/cnas/capacitacao-e-boas-praticas
- Norma Operacional do Sistema Único da Assistência Social (NOB/SUAS 2012).
BAPTISTA. M. V. Planejamento Social: Intencionalidade e instrumentação. Veras Editora.
BAPTISTA, M. V. A Investigação em Serviço Social. Veras Editora.
BISNETO, J. A. Serviço Social e Saúde Mental: Uma análise institucional da prática. Cortez.
BONETTI D. A., SILVA V. M., SALES M. A., GONELLI V. M. M. (orgs.). Serviço Social e Ética: Convite a um nova práxis.
Cortez.
- CAMPOS, G. W. S. Reflexões sobre a Construção do Sistema Único de Saúde (SUS): um modo singular de produzir
política pública. In. Revista Serviço Social e Sociedade nº 87. São Paulo: Cortez, Especial 2006.
- CARDOSO, M. de F. M. Reflexões Sobre Instrumentais em Serviço Social: Observação Sensível, Entrevista,
-
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Relatório, Visitas E Teorias De Base no Processo de Intervenção Social. LCTE Editora.
- COELHO, Marilene. Imediaticidade na Prática Profissional do Assistente Social. Editora Lumen Juris.
- CONSELHO FEDERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CFESS (org.). O Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres
Técnicos: contribuição ao debate no Judiciário, Penitenciário e na Previdência Social. Cortez.
- COUTO, B. R. O Direito Social e a Assistência Social na Sociedade Brasileira: uma equação possível? Cortez.
- DE SA, J. L. M. Serviço Social e Interdisciplinaridade. Editora Cortez.
- DUARTE, M. J. de O. Família & Famílias - Práticas Sociais e Conversações Contemporâneas.
- FALEIROS, V. de P. Estratégias em Serviço Social. Editora Cortez.
- ________________. Saber Profissional e Poder Institucional. Cortez. Capítulos 1 a 9.
- FORTI, Valéria; GUERRA, Yolanda. Direitos Humanos e Serviço Social - Polêmicas, debates e Embates.Editora Lumen
Juris.
- ______________. Serviço Social - Temas, textos e contextos- Coletânea Nova de serviço Social. Editora Lumen Juris.
- GUERRA Y. A Instrumentalidade em Serviço Social. Cortez.
- IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: Trabalho e formação profissional. 1ª parte: O Trabalho
Profissional na Contemporaneidade. Cortez.
- LOPES, M. H. C. O Tempo do SUAS. In. Revista Serviço Social e Sociedade nº 87. São Paulo: Cortez, Especial 2006.
- MAGALHÃES, S. M. Avaliação e Linguagem: relatórios, laudos e pareceres. Veras Editora.
- MENICUCCI, T. M. G. Política de saúde no Brasil: entraves para universalização e igualdade da assistência no contexto
de um sistema dual. In. Revista Serviço Social e Sociedade nº 87. São Paulo: Cortez, Especial 2006.
- MOTA, A. E. O Mito da Assistência Social: Ensaios sobre Estado, Política e Sociedade. Ed ampl. Cortez.
- PONTES, R. N. Mediação e Serviço Social: Um estudo preliminar sobre a categoria teórica e sua apropriação pelo
Serviço Social. Cortez.
- SALES, M. A.; MATOS, M. C.; LEAL, M. C. Política Social, Família e Juventude - Uma questão de direitos. Cortez.
- SANICOLA, L. As Dinâmicas de Rede e o Trabalho Social. Veras Editora.
- SARMENTO, H.B. de M. Serviço Social - Questões Contemporâneas. Editora UFSC.
- TURCK, M. da G. G. Rede Interna e Rede Social: O Desafio Permanente na Teia das Relações Sociais. Tomo
editorial.
- VASCONCELOS, A. M. de. A prática do Serviço Social: Cotidiano, formação e alternativas na área da saúde. Cortez.
DENTISTA
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
ODONTOLOGIA PREVENTIVA e SAÚDE BUCAL COLETIVA e CLÍNICA INTEGRAL: 1) Formação e composição da
saliva. 2) Etiologia e comportamento da cárie dental. 3) Filosofia de tratamento integral. 4) Noções de microbiologia bucal,
Placa Dental, Saliva, Dieta, Higiene Bucal. 5) Quimioprofilaxia da cárie dentária. 6) Risco de cárie e atividade cariogênica.
7) Diagnóstico e prognóstico de cárie. 8) Métodos e Mecanismos de ação do Flúor. 9) Plano de tratamento integrado em
odontologia. 10) Biossegurança em odontologia. 11) Processo saúde doença. 12) Promoção e Educação em Saúde. 13)
Exercício ético e legal da Odontologia no Brasil. PERIODONTIA: 1) Epidemiologia da doença periodontal. 2) Anatomia do
periodonto. 3) Patogenia da doença periodontal. 4) Inter-relação peridontia e demais áreas da odontologia. 5) cirurgia
periodontal. ODONTOPEDIATRIA: 1) Características da Infância à adolescência e suas dinâmicas de mudanças. 2)
Patologias e anomalias em Odontopediatria. 3) Uso de antimicrobianos. 4) Hábitos bucais. 5) Morfologia da superfície
oclusal. 6) Trauma Dental na dentição decídua. 7) Controle da Dor e tratamentos indicados aos paciente odontopediátricos.
8) Abordagens preventivas e clínicas em odontopediatria. 9) Doenças bucais e manifestações orais sistêmicas. 10)
Tratamento não invasivo. ODONTOGERIATRIA: 1) Processo de envelhecimento. 2) Odontologia geriátrica. 3) Aspectos
psicológicos relacionados o idoso. 4) Atenção de saúde ao idoso. DENTÍSTICA RESTAURADORA: 1) Propriedades,
indicações e técnicas e uso das resinas compostas, amálgamas e cimento ionômeros de vidro. 2) Restaurações diretas em
dentes anteriores fraturados. 3) Noções de oclusão e procedimentos clínicos de tratamento das disfunções. 4) Abordagem
de dentes tratados endodonticamente. 5) Sistemas adesivos odontológicos. 6) Clareamento de dentes vitais e não vitais.
PSICOLOGIA NA ODONTOLOGIA: 1) Formação de vínculo no atendimento odontológico. 2) Relação paciente profissional.
3) Controle do comportamento. 4) Desenvolvimento Humano. 5) Dinâmica familiar. 6) Conceitos de stress e sua relação
com a saúde bucal. FARMACOLOGIA: 1) Farmacologia aplicada ao atendimento odontológico e suas implicações clínicas.
2) Farmacologia geral. 3) Princípios gerais do uso correto de fármacos para o tratamento da dor. 4) Anestésicos locais. 5)
Antimicrobianos de uso corrente em odontologia. ENDODONTIA: 1) Métodos de diagnóstico. 2) Materiais para a proteção
do complexo dentino-pulpar. 3) Tratamento conservador da polpa dentária. 4) Traumatismos alvéolo-dentário. 5) Doenças
da polpa e periápice. 6) Urgências em Endodontia. EXODONTIA: 1) Anatomia aplicada. 2) Indicações e Contraindicações.
3) Exames Complementares. 4) Assepsia e Barreiras de proteção. 5) Técnicas Operatórias. 6) Pós-Operatório em
Exodontia. PATOLOGIA BUCAL: 1) Tumores benignos e malignos da cavidade bucal suas incidências características
clínicas, tratamento e prognóstico. 2) Lesões cancerizáveis. 3) Lesões císticas. 4) Epidemiologia. 5) Infecções Bacterianas.
6) Doenças Fúngicas e Protozoárias. 7) Infecções Virais. 8) Patologia das Glândulas Salivares. 9) Ética profissional. 10)
Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
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- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204; Art. 225 a
230).
o
- BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. Dispõe sobre as condições para a promoção e
recuperação da saúde e dá outras providências.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
- Código de Ética Profissional.
- ANUSAVICE, K. J. Phillips Materiais Dentários. Guanabara Koogan.
- BARATIERI, L.N et al. Odontologia Restauradora. Fundamentos e possibilidades. Santos.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Controle de Infecções e a Prática Odontológica em
tempos de AIDS - Manual de Condutas.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia de
Recomendações para o uso de Fluoretos no Brasil. Série A. Normas e Manuais Técnicos.
- BRUNETI, R. F.; MONTENEGRO, F. L. B. Odontogeriatria: noções de interesse Clínico. Artes Médicas.
- BUISCHI, I. P. Promoção de Saúde Bucal na Clínica Odontológica. Artes Médicas.
- CARVALHO, A. C. P. Educação Odontológica. Artes Médicas.
- COELHO-DE-SOUZA, F. H. Fundamentos de Clínica Integral em Odontologia. Santos.
- CONCEIÇÃO, E. N. e colaboradores. Dentística, Saúde e Estética. Artmed.
- ESTRELA, C. FIGUEIREDO, J. A. P. Endodontia: princípios biológicos e mecânicos. Artes Médicas.
- FJERSKOV, O.; MANJI, F.; BAELUN, V. Fluorose Dentária - Um manual para profissionais da saúde. Santos.
- FJERSKOV, O.; THYLSTRUP, A. Cariologia Clínica. Tradução: WEYNE, S.; OPERMANN, R. Santos.
- LINDHE, J. Tratado de Peridontia Clínica e Implantologia Oral. Guanabara Koogan.
- NEVILLE, B. W.; DAMM, D. D. Patologia Oral e Maxilofacial. Guanabara-Koogan.
- REGUESI, J. A., SCIUBA, J. J. Patologia Bucal. Correlações clínicopatológicas. Guanabara Koogan.
- OLIVEIRA, AGRC. Odontologia Preventiva e Social Textos Selecionados. EDUFRN. UFRN.
- PINKHAM, J. R. Odontopediatria da Infância à Adolescência. Artes Médicas.
- KRAMER, P. F, FELDENS, C. A, ROMANO, A. R. Promoção de Saúde Bucal na Odontopediatria. Artes Médicas.
- PINTO,V. G. Saúde Bucal Coletiva. Santos.
- REIS, A. LOGUÉRCIO, A. Materiais Dentários Restauradores Diretos: dos fundamentos à aplicação clínica. Santos.
- SEGER, L. et cols. Psicologia e Odontologia: Uma abordagem integradora. Santos.
- SILVEIRA, J. O. L. Exodontia. Médica Missau.
- WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. Farmacologia Clínica para Dentistas. Guanabara Koogan.
MÉDICO
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25)
Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças
Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia
e Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
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Epidemiologia Clínica.
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204; Art. 225 a
230).
o
- BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. Dispõe sobre as condições para a promoção e
recuperação da saúde e dá outras providências.
- BRASIL. Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças,
agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos
do anexo, e dá outras providências.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
- Código de Ética Profissional.
- Publicações do Ministério da Saúde que disponham sobre os conteúdos indicados.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.
- DUNCAN, Bruce B. [et al.]. Medicina Ambulatorial - Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências.
Artmed.
- FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.; FLETCHER, Grant S. (orgs.). Epidemiologia Clínica - Elementos
Essenciais. Artmed.
- FREITAS, Fernando. Rotinas em Ginecologia. Artmed.
- FREITAS, Fernando. Rotinas em Obstetrícia. Artmed.
- GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. Goldman Cecil Medicina (Vol. 1 e 2). Elsevier
- GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (orgs.). Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios,
Formação e Prática. Artmed.
- HOFFMAN, Barbara L. [et al.]. Ginecologia de Williams. McGraw-Hill.
- KLIEGMAN, Robert M. [et al.]. Nelson Tratado de Pediatria (Vol. 1 e 2). Elsevier
- LONGO, Dan L. [et al.]. Medicina Interna de Harrison (Vol. 1 e 2). Artmed.
- LOPES, Antonio Carlos. Clínica Médica - Diagnóstico e Tratamento (todos os volumes). Atheneu Editora.
- MANSUR, Carlos Gustavo (org.). Psiquiatria para o Médico Generalista. Artmed.
- MCPHEE, Stephen J.; PAPADAKIS, Maxine A.; RABOW, Michael W. CURRENT: Medicina: Diagnóstico e Tratamento.
McGraw-Hill.
- SOUTH-PAUL, Jeannette E.; MATHENY, Samuel C.; LEWIS, Evelyn L. CURRENT: Medicina de Família e Comunidade
- Diagnóstico e Tratamento. McGraw-Hill.
- STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica Médica - Consulta Rápida. Artmed.
- TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos Clínicos em Medicina de Família e Comunidade.
McGraw-Hill.
- TOY, Eugene C.; PATLAN JR., John T. Casos Clínicos em Medicina Interna. Artmed.
MÉDICO PEDIATRA
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral e
Específicos: 1) Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8)
Toxicologia. 9) Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese,
exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças
Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17)
Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças
do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do
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Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças
Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho.
28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas.
32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina
Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica. 38) Assistência Médica Pediátrica. 39) Consulta do adolescente e pediátrica; triagem,
orientação e aconselhamento em Saúde Infantil. 40) Crescimento, Desenvolvimento e Comportamento. 41) Distúrbios
Comportamentais e Transtornos Psiquiátricos. 42) Transtornos de Aprendizagem. 43) Terapia Medicamentosa Pediátrica.
44) Doenças agudas na infância e adolescência. 45) Distúrbios Genéticos do Metabolismo. 46) Medicina da Adolescência.
47) Distúrbios Alérgicos. 48) Doenças Reumáticas na Infância. 49) Doenças Infecciosas. 50) Doenças Urológicas em
Recém-nascidos e Crianças. 51) Problemas Ginecológicos da Infância. 52) Distúrbios Ósseos e Articulares. 53) Distúrbios
nutricionais. 54) Distúrbios metabólicos e respiratórios do recém-nascido. 55) Icterícia neonatal. 56) Infecções neonatais.
57) Lesões ao nascimento: asfixia neonatal, hemorragia intracraniana, luxações e fraturas. 58) Triagem neonatal: erros
inatos do metabolismo. 59) Aleitamento materno. 60) Crescimento e desenvolvimento. 61) Imunizações. 62) Nutrição do
lactente, da criança e do adolescente. 63) Prevenção de trauma. 64) Anemias. 65) Asma brônquica. 66) Constipação. 67)
Convulsão infância e estado de mal epilético. 68) Desidratação e terapia de reidratação oral. 69) Diabete melito. 70)
Diarreias. 71) Doenças infectocontagiosas. 72) Enurese noturna. 73) Fibrose cística. 74) Glomerulonefrite difusa aguda. 75)
Hepatites. 76) Hiperatividade. 77) Infecções do trato urinário. 78) Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. 79)
Infecções do sistema nervoso central. 80) Insuficiências cardíaca e renal. 81) Leucemias e tumores sólidos da infância. 82)
Parasitoses intestinais. 83) Dermatoses comuns da infância. 84) Problemas ortopédicos mais comuns. 85) Raquitismo. 86)
Refluxo gastroesofágico. 87) Sepse. 88) Sibilância do lactente (“lactente chiador”). 89) SIDA / infecção pelo HIV. 90)
Síndrome da criança maltratada. 91) Síndrome da morte súbita da criança. 92) Síndrome nefrótica/nefrítica. 93) Manejo
inicial de: Aspiração de corpo estranho, intoxicações agudas, queimaduras e afogamento. 94) Antibioticoterapia nas
infecções comunitárias e hospitalares. 95) Assistência ao recém-nascido. 96) Desnutrição protéico-energética. 97) Doenças
exantemáticas. 98) Doenças frequentes do período neonatal. 99) Emergências pediátricas. 100) Infecções pulmonares da
infância. 102) Prematuridade e restrição do crescimento intra-uterino. 103) Queixas frequentes no ambulatório pediátrico.
104) Reanimação cardiorrespiratória (neonatal e pediátrica). 105) Tuberculose na infância. 106) Segurança da criança e do
adolescente: injúrias intencionais e não intencionais.
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204; Art. 225 a
230).
o
- BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. Dispõe sobre as condições para a promoção e
recuperação da saúde e dá outras providências.
- BRASIL. Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças,
agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos
do anexo, e dá outras providências.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
- Código de Ética Profissional.
- Publicações do Ministério da Saúde que disponham sobre os conteúdos indicados.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.
- DUNCAN, Bruce B. [et al.]. Medicina Ambulatorial - Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências.
Artmed.
- FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.; FLETCHER, Grant S. (orgs.). Epidemiologia Clínica - Elementos
Essenciais. Artmed.
- FREITAS, Fernando. Rotinas em Ginecologia. Artmed.
- FREITAS, Fernando. Rotinas em Obstetrícia. Artmed.
- GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. Goldman Cecil Medicina (Vol. 1 e 2). Elsevier
- GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (orgs.). Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios,
Formação e Prática. Artmed.
- HOFFMAN, Barbara L. [et al.]. Ginecologia de Williams. McGraw-Hill.
- LONGO, Dan L. [et al.]. Medicina Interna de Harrison (Vol. 1 e 2). Artmed.
- LOPES, Antonio Carlos. Clínica Médica - Diagnóstico e Tratamento (todos os volumes). Atheneu Editora.
- MANSUR, Carlos Gustavo (org.). Psiquiatria para o Médico Generalista. Artmed.
- MCPHEE, Stephen J.; PAPADAKIS, Maxine A.; RABOW, Michael W. CURRENT: Medicina: Diagnóstico e Tratamento.
McGraw-Hill.
- SOUTH-PAUL, Jeannette E.; MATHENY, Samuel C.; LEWIS, Evelyn L. CURRENT: Medicina de Família e Comunidade
- Diagnóstico e Tratamento. McGraw-Hill.
- STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica Médica - Consulta Rápida. Artmed.
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- TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos Clínicos em Medicina de Família e Comunidade.
McGraw-Hill.
- TOY, Eugene C.; PATLAN JR., John T. Casos Clínicos em Medicina Interna. Artmed.
- AVERY, Gordon B.; FLETCHER, Mary Ann; MHAIRI, Macdonald G. Neonatologia: fisiopatologia e tratamento do
recém nascido. Guanabara Koogan.
- HAY, William W.; LEVIN, Myron J.; SONDHEIMER, Judith M.; DETERDING, Robin R. CURRENT: Pediatria. McGrawHill,
Artmed
- KLIEGMAN, Robert M. [et al.]. Nelson Tratado de Pediatria (Vol. 1 e 2). Elsevier
- LOPEZ, FA, Campos Jr. D. Tratado de Pediatria. Sociedade Brasileira de Pediatria. Editora Manole.
- MARCONDES E, VAZ FAC, RAMOS JLA, OKAY Y. Pediatria Básica. São Paulo: Editora Sarvier.
- PITREZ, JOSÉ LUIZ BOHRER. PITREZ, MÁRCIO CONDESSA e Colaboradores. Pediatria Consulta Rápida. Artmed
PSICÓLOGO
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
1) Psicopatologia da criança, adolescente e adulto. 2) Psicologia do desenvolvimento. 3) Psicodinâmica do indivíduo e do
grupo. 4) As principais teorias e autores da psicologia clínica. 5) Abordagens psicoterápicas. 6) O processo
psicodiagnóstico. 7) Psicologia do Trabalho. 8) Psicologia Escolar e da Aprendizagem e suas relações com a infância e a
adolescência. 9) Epistemologia e Psicologia genéticas. 10) Psicologia Social. 11) Psicologia do Envelhecimento. 12) O
papel dos recursos humanos nas organizações 13) Estatuto da Criança e do Adolescente. 14) Políticas Públicas de Saúde
Mental. 15) Ética Profissional. 16) Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto
quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204; Art. 225 a
230).
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e
recuperação da saúde e dá outras providências.
o
- BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
- Código de Ética Profissional.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM - 5).
-

-

Artmed.
BECKER, F. Educação e construção do conhecimento. Artes Médicas
BEE, H.; BOYD, Denise. A Criança em Desenvolvimento. Artmed.
CALLIGARIS, C. Cartas a um jovem terapeuta. Elsevier.
CASTRO, O. P. Envelhecer - Revisitando o corpo. Notadez.
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas - O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Ed. Campus.
COLL, C; MARCHESI, A; PALACIOS, J. e cols. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Volumes 1, 2 e 3. Artmed.
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA Adolescência e Psicologia: Concepções práticas e reflexões. Brasília.
CORDIOLI, ARISTIDES. V. Psicoterapias. Artmed.
CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico - V. Artmed.
DEJOURS, C. A Loucura do Trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. Cortez.
DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO - Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde - Publicação do
Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde. Organizado por Elizabeth Costa Dias. (Site do Ministério da
Saúde).
FERNÁNDEZ, A. A inteligência aprisionada. Artmed.
FIGUEIREDO, L. C. M. Psicologia, uma nova introdução: Uma visão histórica da psicologia como ciência. EDUC.
FREUD, S. (s.d.) Obras Completas. Editora Standard.
GUARESCHI, P. A. Psicologia social crítica: como prática de libertação. EDIPUCRS.
HALL, C. S.; LINDSEY, G.; CAMPBELL, J. B. Teorias da Personalidade. Artes Médicas.
HERCULANO-HOUZEL, S. O Cérebro em Transformação. Editora Objetiva.
LANCMAN, S. e SZNELWAR, L. I. Christophe Dejours - Da Psicopatologia à Psicodinâmica do Trabalho. Paralelo.
MONTOYA, Adrian Oscar Dongo (Org.); MORAIS-SHIMIZU, Alessandra de (Org.); MARÇAL, Vicente Eduardo Ribeiro
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-

(Org.); MOURA, Josana Ferreira Bassi. Jean Piaget no século XXI Escritos de Epistemologia e Psicologia genéticas.
Cultura Acadêmica, v. 1. Disponível em: http://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/jean_piaget.pdf.
MORIN, E. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. Cortez
NASCIMENTO, CÉLIA A. TREVISI DO ORG. et al. Psicologia e políticas públicas: experiências em saúde pública.
CRP.
OUTEIRAL, José O. Adolescer - Estudos Revisados sobre Adolescência. Revinter.
RELATÓRIO IV. Seminário Nacional Psicologia e Políticas Públicas: maio/2007 CFP.
RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA: 001/2002; 002/2003; 007/2003.
STREY, Marlene Neves et al. Psicologia Social Contemporânea. Vozes.
SUKIENNIK, P. B. Org. O aluno problema: transtornos emocionais de crianças e adolescentes. Mercado Aberto.
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos básicos das grupoterapias. Artmed.

Para os cargos da TABELA C - AGENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, FISCAL DO
MEIO AMBIENTE, FISCAL FAZENDÁRIO, FISCAL SANITÁRIO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TELEFONISTARECEPCIONISTA e TESOUREIRO.
PORTUGUÊS - para os cargos de AGENTE ADMINISTRATIVO, FISCAL DO MEIO AMBIENTE, FISCAL FAZENDÁRIO,
FISCAL SANITÁRIO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE e TESOUREIRO
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; estruturação e articulação do texto;
significado contextual de palavras e expressões; pressuposições e inferências; emprego de nexos e outros recursos
coesivos. 2) Ortografia. 3) Acentuação gráfica. 4) Classes de palavras. 5) Estrutura e formação de palavras. 6) Semântica.
7) Colocação pronominal. 8) Flexão nominal e verbal. 9) Emprego de tempos e modos verbais. 10) Vozes do verbo.
11) Termos da oração. 12) Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, locuções conjuntivas e dos pronomes
relativos. 13) Concordância nominal e verbal. 14) Regência nominal e verbal. 15) Ocorrência de crase. 16) O uso dos
porquês. 17) Pontuação. 18) Figuras de linguagem. 19) Vícios de linguagem.
MATEMÁTICA - para os cargos de AGENTE ADMINISTRATIVO, FISCAL DO MEIO AMBIENTE, FISCAL FAZENDÁRIO,
FISCAL SANITÁRIO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE e TESOUREIRO
Conteúdos:
1) Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, representação
geométrica. 2) Equações e inequações: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica, trigonométrica. 3) Funções: função
polinomial do 1º grau, função polinomial do 2º grau, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas.
4) Trigonometria: triângulo retângulo, triângulos quaisquer, ciclo trigonométrico, relações entre arcos, equações e
inequações. 5) Sequências numéricas: progressão aritmética (PA) e progressão geométrica (PG). 6) Matriz, determinante e
sistemas lineares. 7) Análise Combinatória. 8) Probabilidade. 9) Estatística. 10) Matemática Financeira: juros simples e
compostos, descontos, taxas proporcionais; razão e proporção, regra de três, porcentagem, taxas de acréscimo e
decréscimos, taxa de lucro ou margem sobre o preço de custo e sobre o preço de venda. 11) Geometria Plana: ângulos,
polígonos, triângulos, quadriláteros, círculo, circunferência, polígonos regulares inscritos e circunscritos, unidades de
medida. Propriedades, perímetro e área. Teoremas de Tales e Pitágoras. 12) Geometria Espacial: poliedros, prismas,
pirâmide, cilindro, cone, esfera. Elementos, classificação, unidades de medidas, áreas e volume. 13) Raciocínio lógico.
14) Aplicação dos conteúdos anteriormente listados em situações cotidianas.
PORTUGUÊS - para os cargos de AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO e TELEFONISTA-RECEPCIONISTA
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; significado contextual de palavras e
expressões. 2) Ortografia. 3) Acentuação gráfica. 4) Separação silábica. 5) Classes de palavras. 6) Emprego e flexão de
tempos e modos verbais - verbos regulares e irregulares. 7) Termos da oração. 8) Concordância nominal e verbal.
9) Pontuação. 10) Classificação, uso e flexão de substantivos e adjetivos: singular e plural; aumentativo e diminutivo;
feminino e masculino. 11) Sinônimos e antônimos.
MATEMÁTICA - para os cargos de AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO e TELEFONISTA-RECEPCIONISTA
Conteúdos:
1) Conjuntos Numéricos: Naturais e Inteiros: propriedades, operações, divisibilidade, números primos, fatoração, máximo
divisor comum, mínimo múltiplo comum. Racionais, Irracionais e Reais - propriedades, operações, representação
geométrica. 2) Equações e inequações: 1º grau, 2º grau. 3) Sistemas lineares do 1º grau. 4) Polinômios: operações
básicas, produtos notáveis, fatoração e equações. 5) Geometria Plana: ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros,
círculo, circunferência, polígonos regulares inscritos e circunscritos. Propriedades, perímetro e área. Teoremas de Tales e
Pitágoras. 6) Unidade de medida: comprimento, área, volume, capacidade, massa, tempo. 7) Trigonometria: trigonometria
no triângulo retângulo. 8) Matemática Financeira: juros simples; razão; proporção; regra de três; porcentagem.
9) Probabilidade. 10) Estatística. 11) Funções: polinomial do 1ª e 2ª grau. 12) Raciocínio lógico. 13) Aplicação dos
conteúdos anteriormente listados em situações cotidianas.
INFORMÁTICA - Comum a todos os cargos da TABELA C
Conteúdos:
1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização e
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configurações básicas do Sistema Operacional Windows 7. 6) Instalação, configuração e utilização: Word 2007, Excel 2007,
Outlook 2007 e PowerPoint 2007 e suas respectivas versões posteriores. 7) Noções de segurança para Internet. 8) Noções
básicas de navegação na Internet (Internet Explorer 8 e Mozilla Firefox 14 e suas respectivas versões posteriores).
9) Configuração e utilização de Impressoras.
Referências Bibliográficas:
- CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet. Disponível em <http://cartilha.cert.br/>.
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e on-line: Windows 7, Internet Explorer, Outlook, Excel, Word e
PowerPoint.
- MOZILLA FIREFOX. Ajuda do Firefox (Ajuda integrada e on-line).
- Outros manuais, livros e apostilas que contemplem os conteúdos listados.
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
AGENTE ADMINISTRATIVO
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
1) Administração Pública. 2) Princípios e Poderes da Administração Pública. 3) Atos Administrativos. 4) Processo e
procedimento administrativo. 5) Licitações. 6) Contratos Administrativos. 7) Serviços Públicos. 8) Servidores Públicos.
9) Redação Oficial: princípios, características e qualidades, linguagem, digitação qualitativa - normas e recomendações,
formas e pronomes de tratamento, fechos, identificação do signatário, expressões e vocábulos latinos de uso frequente,
elementos de ortografia e gramática, padrão ofício, fax, correio eletrônico, documentos (conceitos e definições,
generalidades, tipos, partes, apresentação, forma e estrutura, padronização, diagramação). 10) Atos Normativos; Técnica
Legislativa; Processo e Procedimento Legislativo. 11) Documentação e arquivo. 12) Conhecimento sobre receita e despesa
pública. 13) Cuidados com o ambiente de trabalho, noções de segurança do trabalho e noções de higiene do/no local de
trabalho. 14) Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos
estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69).
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. Institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Municipal nº 768, de 27 de dezembro de 2002. Código Tributário Municipal.
-

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. Método.
BRASIL. Presidência da República. Manual de Redação da Presidência da República.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Editora Atlas S.A.
KASPARY, Adalberto José. Redação Oficial Normas e Modelos. Edita.
MEDEIROS, J. B. Manual da Secretária: Técnicas de Trabalho. Atlas.
Outros manuais, livros e apostilas que contemplem os conteúdos indicados.

AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
1) Administração Pública. 2) Princípios e Poderes da Administração Pública. 3) Atos Administrativos. 4) Processo e
procedimento administrativo. 5) Licitações. 6) Contratos Administrativos. 7) Serviços Públicos. 8) Servidores Públicos.
9) Redação Oficial: princípios, características e qualidades, linguagem, digitação qualitativa - normas e recomendações,
formas e pronomes de tratamento, fechos, identificação do signatário, expressões e vocábulos latinos de uso frequente,
elementos de ortografia e gramática, padrão ofício, fax, correio eletrônico, documentos (conceitos e definições,
generalidades, tipos, partes, apresentação, forma e estrutura, padronização, diagramação). 10) Documentação e arquivo.
11) Cuidados com o ambiente de trabalho, noções de segurança do trabalho e noções de higiene do/no local de trabalho.
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12) Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69).
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. Institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
-

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. Método.
BRASIL. Presidência da República. Manual de Redação da Presidência da República.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Editora Atlas S.A.
KASPARY, Adalberto José. Redação Oficial Normas e Modelos. Edita.
MEDEIROS, J. B. Manual da Secretária: Técnicas de Trabalho. Atlas.
Outros manuais, livros e apostilas que contemplem os conteúdos indicados.

FISCAL DO MEIO AMBIENTE
Conhecimentos gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
Todo o conteúdo das indicações abaixo (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando
os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204; Art. 225 a
230).
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008 e alterações. Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio
ambiente e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e alterações. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 janeiro de 1997 e alterações. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
- BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998.
- BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Código Florestal Brasileiro.
- BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e alterações. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
- BRASIL. Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a revisão e complementação dos
procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental.
- BRASIL. Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a revisão e complementação dos
procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental.
- BRASIL. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 e alterações. Dispõe sobre a classificação dos corpos de
água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de
efluentes, e dá outras providências.
- BRASIL. Resolução CONAMA nº 404, de 11 de novembro de 2008. Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento
ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos.
- BRASIL. Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de
efluentes, complementa e altera a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005.
- RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 11.520, de 03 de agosto de 2000. Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado
do Rio Grande do Sul e dá outras providências.
- RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 9.519, de 21 de janeiro de 1992. Institui o Código Florestal do Estado do Rio Grande do
Sul.
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- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Complementar nº 006, de 15 de dezembro de 1995 - Código de Polícia Administrativa
Municipal.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Municipal nº 050, de 05 de agosto de 1993 - Política do Meio Ambiente do Município.
FISCAL FAZENDÁRIO
Conhecimentos gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
Todo o conteúdo das indicações abaixo (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando
os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 75. Da Tributação e Orçamento, Da Ordem
Econômica e Financeira - Art. 145 a 181).
- BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 e alterações - Código Penal (Art. 312 a 337).
- BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e alterações. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui
normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
- BRASIL. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e alterações. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e
contra as relações de consumo, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Municipal nº 768, de 27 de dezembro de 2002. Código Tributário Municipal.
FISCAL SANITÁRIO
Conhecimentos gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
Todo o conteúdo das indicações abaixo. Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade,
exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204; Art. 225 a
230).
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- BRASIL Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989. Dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem
animal, e dá outras providências.
- BRASIL. Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952. Aprova o novo Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de
Produtos de Origem Animal.
- BRASIL. RIISPOA: Regulamento da Inspeção Industrial e sanitária de Produtos de Origem Animal.
- BRASIL. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções
respectivas, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Altera dispositivos do Capítulo III do Título VIII do Código Penal, incluindo na
classificação dos delitos considerados hediondos crimes contra a saúde pública, e dá outras providências.
- BRASIL. Portaria nº 1.428/MS, de 26 de novembro de 1993. Aprova o regulamento técnico para inspeção sanitária de
alimento; diretrizes para o estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Área de
Alimentos; e regulamento técnico para o estabelecimento de padrão de identidade e qualidade para serviços e produtos
na área de alimentos.
- RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 6.503/72 e alterações - Dispõe sobre Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde
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Pública.
- RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 23.430/74 e alterações - Regulamento sobre a Promoção, Proteção e Recuperação
da Saúde Pública.
- RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Manual de Processo Administrativo Sanitário. 2010.
Disponível no link http://www.saude.rs.gov.br/lista/260/Divisão_de_Vigilância_Sanitária
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Complementar nº 006, de 15 de dezembro de 1995 - Código de Polícia Administrativa
Municipal.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Municipal nº 050, de 05 de agosto de 1993. - Política do Meio Ambiente do Município.
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
Contabilidade Geral: Princípios de Contabilidade. Normas Brasileiras de Contabilidade. Contas: conceito, função,
funcionamento, estrutura, classificação das contas, contas patrimoniais e de resultado, Plano de Contas. Patrimônio.
Composição, conceitos, registro, estrutura e mensuração dos itens patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido). Fatos
contábeis e respectivas variações patrimoniais. Balancete de Verificação. Apuração de Resultados. Correção Monetária.
Principais livros e documentos contábeis, fiscais e comerciais. Escrituração. Escrituração de operações típicas. Livros de
escrituração: diário e razão. Erros de escrituração e suas correções. Lançamento. Critérios para debitar e creditar.
Fórmulas de lançamento. Retificação de lançamentos. Demonstrações Contábeis. Elaboração, análise e interpretação de
demonstrativos contábeis. Balanço Patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. Demonstração de lucros ou
prejuízos acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração dos Fluxos de Caixa. Notas
Explicativas às demonstrações contábeis. Análise vertical e horizontal (Mensuração de ativos e passivos). Contabilidade
Pública: Conceito, objeto, campo de aplicação, objetivos e função social. Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do
setor público. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Regimes Contábeis. Patrimônio Público.
Conceito e composição. Variações patrimoniais. Ativo imobilizado e intangível. Avaliação de itens patrimoniais. Receita.
Conceito. Classificação e Estágios. Aspectos Patrimoniais. Aspectos Legais. Contabilização. Deduções. Renúncia e
Destinação da Receita. Despesa. Conceito. Classificação e Estágios. Aspectos Patrimoniais. Aspectos Legais.
Contabilização. Dívida Ativa. Restos a Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público (PCASP). Conceito. Objetivo. Estrutura. Contas do Ativo, Passivo, Variações Patrimoniais Aumentativas e
Diminutivas. Escrituração contábil de operações típicas do setor público. Escrituração e Consolidação das Contas.
Prestação de Contas. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Procedimentos Contábeis Orçamentários.
Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Procedimentos Contábeis Específicos. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao
Setor Público. Conceitos. Aspectos Legais. Estrutura. Elaboração e Análise. Balanços Orçamentário, Financeiro,
Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Lançamentos Contábeis
Típicos do Setor Público. Demonstrativos fiscais: Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão
Fiscal. Orçamento Público. Conceitos e princípios orçamentários. Ciclo orçamentário. Elaboração da proposta. Estudo e
aprovação. Execução. Avaliação. Processo de Planejamento-Orçamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. Previsão, Fixação, Classificação e Execução da Receita e Despesa
Pública. Receita Orçamentária. Etapas da Receita Pública. Receita extraorçamentária. Créditos orçamentários iniciais e
adicionais. Escrituração Contábil da Receita Orçamentária e extraorçamentária. Despesa Orçamentária. Etapas da
Despesa Pública. Despesa extraorçamentária. Escrituração da Despesa Orçamentária e extraorçamentária. Dívida e
Endividamento. Transferências voluntárias. Transparência, controle e fiscalização. Fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial. Responsabilidade Fiscal. Gestão Tributária. Legislação (considerar as leis que
constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 75. Da Tributação e Orçamento, Da Ordem
Econômica e Financeira - Art. 145 a 181).
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e alterações.
- BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações.
- BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
- BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações. Dispõe sobre as Sociedades por Ações.
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- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Complementar nº 006, de 15 de dezembro de 1995 - Código de Polícia Administrativa
Municipal.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Municipal nº 768, de 27 de dezembro de 2002. Código Tributário Municipal.
-

-

ALBUQUERQUE, C. M.; FEIJÓ, P. H.; MEDEIROS, M. B. Gestão de finanças públicas. Gestão Pública Editora.
ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade Pública na Gestão Municipal. Atlas.
ARRUDA, Daniel ; ARAUJO, Inaldo. Contabilidade Pública - Da Teoria a Prática. Saraiva.
ARRUDA, Daniel Gomes; BARRETO, Pedro Humberto Teixeira; ARAÚJO, Inaldo da Paixao Santos. O Essencial da
Contabilidade Pública - Teoria e exercícios de concursos públicos resolvidos. Saraiva.
BEZERRA FILHO, João Eudes. Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Abordagem Simples e Objetiva. Atlas.
BEZERRA FILHO, João Eudes. Orçamento Aplicado ao Setor Público - Abordagem Simples e Objetiva. Atlas.
BRASIL. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
– 5ª Edição (Válido a partir de 2013).
BRASIL. Tesouro Nacional. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Disponível em
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pcasp.
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas Brasileiras de Contabilidade.
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC nº 750/93 e alterações. Dispõe sobre os Princípios de
Contabilidade (PC).
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público:
NBCs T 16.1 a 16.11.
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC nº 1.111/07 e alterações - Princípios de Contabilidade
sob a perspectiva do Setor Público.
CRUZ, Flávio da. (Coordenador). Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada: Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000. Atlas.
KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública: teoria e prática. Atlas.
LIMA, D. V.; CASTRO, R. G. Contabilidade Pública - Integrando União, Estados e Municípios. Atlas.
MACHADO JÚNIOR, J. Teixeira. REIS, Heraldo da Costa. A Lei 4320 comentada e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Rio de Janeiro: Lúmen Juris.
MARION, J.C. Contabilidade Empresarial. Atlas.
MARION, José Carlos; REIS, Renato Mauricio Porto. Normas e Práticas Contábeis: uma introdução. Atlas.
MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de
Contabilidade Societária. Atlas/ FIPECAFI.
MAUSS, Cézar Volnei. Análise de Demonstrações Contábeis Governamentais: instrumento de suporte à gestão
pública. Atlas.
OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva. Controladoria Governamental. Atlas.
PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de Contabilidade Básica: Contabilidade Introdutória e Intermediária. Atlas.
PADOVEZE, Clóvis Luiz. Contabilidade Gerencial: Um enfoque em sistema de Informação Contábil. Atlas.
PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMBÓ, Maria Zulene Farias. Contabilidade pública: uma abordagem da
administração financeira pública. Atlas.
QUINTANA, Alexandre Costa [et al.]. Contabilidade Pública: de acordo com as novas Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Atlas.
REIS, H.C. Contabilidade e Gestão Governamental – Estudos especiais. IBAM.
REIS. Heraldo da Costa. O que os gestores municipais devem saber: planejamento e controle governamentais. IBAM
RIBEIRO, O. M. Contabilidade Geral Fácil. Saraiva.
ROSA, Maria Berenice. Contabilidade do Setor Público: de Acordo com as Inovações das Normas Brasileiras de
Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público, Contém as Mudanças das Práticas Contábeis Vigentes, conforme
MCASP Editado pela STN. Atlas.
ROSSI, S. C. A Lei nº 4320 no contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nova Dimensão Jurídica.
SILVA, Lino Martins da. Contabilidade Governamental - um enfoque administrativo. Atlas.
SILVA, Maurício Corrêa da. Demonstrações Contábeis Públicas: indicadores de desempenho e análise. Atlas.
SILVA, Moacir Marques da. Lei de Responsabilidade Fiscal: enfoque jurídico e contábil para os Municípios. Atlas.
SILVA, Valmir Leôncio da. A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público: uma abordagem prática. Atlas.
SLOMSKI, Valmor. Manual de Contabilidade Pública: de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (IPSASB/IFAC/CFC). Atlas.
VELLANI, Cássio Luiz. Introdução à Contabilidade: uma visão integrada e conectada. Atlas.

TELEFONISTA-RECEPCIONISTA
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
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COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA: atendimento ao público; relações humanas; comunicação; comunicações
organizacionais; eficácia nas comunicações administrativas; redação oficial: princípios, características e qualidades,
linguagem, digitação qualitativa - normas e recomendações, formas e pronomes de tratamento, fechos, identificação do
signatário, padrão ofício, fax, correio eletrônico, documentos (conceitos e definições, generalidades, tipos, partes,
apresentação, forma e estrutura, padronização, diagramação). DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO: pesquisa, documentação,
arquivo, sistemas e métodos de arquivamento. ATIVIDADES: organização do trabalho, apresentação pessoal, utilização de
fax e secretária eletrônica, utilização e conservação do equipamento telefônico, serviços de telecomunicações, uso e
manuseio da lista telefônica, numeração telefônica, procedimentos para efetuar ligações, recepção e distribuição da
correspondências. Portabilidade Numérica. Telefones de utilidade pública. ERGONOMIA: postura e movimento, fatores
ambientais, organização e higiene do/no local de trabalho, informação e operação. LEGISLAÇÃO (considerar as leis que
constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69).
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
-

BRASIL. Presidência da República. Manual de Redação da Presidência da República.
DUL, J.; WEERDMEESTER, B. Ergonomia prática. Edgard Blucher.
KASPARY, A. J. Redação Oficial: Normas e Modelos. EDITA.
MEDEIROS, J. B. Manual da Secretária: Técnicas de Trabalho. Atlas.
Outros manuais, livros e apostilas que contemplem os conteúdos indicados.

TESOUREIRO
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
1) Noções básicas de contabilidade: escrituração de fatos contábeis, receitas, despesas, ativo, passivo, patrimônio líquido.
Provisões de despesas a pagar. Elaboração do livro caixa: entradas e saídas de numerários. Elaboração do fluxo de caixa.
2) Conhecimentos sobre: Lei Orçamentária Anual: previsão, execução e controle; exercício financeiro; créditos adicionais;
fundos especiais; recursos vinculados e recursos livres; sistemas contábeis das entidades públicas; receita e despesa
pública. Receitas e despesas extra-orçamentário. Elaboração do Balanço Financeiro e do Balanço Orçamentário. Análise
do Balanço Financeiro e Orçamentário. 3) Sistema Tributário Municipal. 4) Sistema de controle interno. 5) Conhecimentos
sobre conciliação bancária, títulos de crédito (cheque, nota promissória, duplicata) e outros documentos bancários.
6) Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e
19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 75. Da Tributação e Orçamento, Da Ordem
Econômica e Financeira - Art. 145 a 181).
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e alterações. Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
- BRASIL Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
- BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e alterações. Código Tributário Nacional (Art. 2º ao 95).
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. Institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Orgânica do Município e emendas.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei nº 1.041, de 05 de abril de 1990 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município.
- ESTÂNCIA VELHA. Lei Municipal nº 768, de 27 de dezembro de 2002. Código Tributário Municipal.
- ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços: um enfoque econômico-financeiro. Atlas.
- BOTELHO, Milton Mendes. Manual de Controle Interno: teoria e prática um enfoque na administração pública municipal.

Juruá.
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- CRUZ, Flávio da. (Coordenador). Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada: Lei Complementar nº 101, de 4 de maio

de 2000. São Paulo: Atlas.
- GUEDES, José Rildo de Medeiros. O que os gestores municipais devem saber: política e gestão tributária

municipal eficiente. Rio de Janeiro: IBAM (Capítulo referente ao Sistema Tributário Municipal).
- KOHAMA, Helio. Balanços Públicos: teoria e prática. Atlas.
- MACHADO JÚNIOR, J. Teixeira. REIS, Heraldo da Costa. A Lei 4320 comentada e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Rio de Janeiro: Lúmen Juris.
- MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. Atlas.
- MARION, J.C. Contabilidade Empresarial. Atlas.
- MANUAL DE RECEITA NACIONAL: Aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a partir da

elaboração e execução da lei orçamentária de 2009. 1ª Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008.
- RIBEIRO, O. M. Contabilidade Geral Fácil. Saraiva.
- SÁ, Carlos Alexandre. Fluxo de caixa: a visão da tesouraria e da controladoria. São Paulo: Atlas.
- Outros manuais, livros e apostilas que contemplem os conteúdos indicados.

Para os cargos da TABELA D - AUXILIAR DE ELETRICISTA, ELETRICISTA e PINTOR DE SINALIZAÇÃO
PORTUGUÊS - para os cargos ELETRICISTA e PINTOR DE SINALIZAÇÃO
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; significado contextual de palavras e
expressões. 2) Ortografia. 3) Acentuação gráfica. 4) Separação silábica. 5) Classes de palavras. 6) Emprego e flexão de
tempos e modos verbais - verbos regulares e irregulares. 7) Termos da oração. 8) Concordância nominal e verbal.
9) Pontuação. 10) Classificação, uso e flexão de substantivos e adjetivos: singular e plural; aumentativo e diminutivo;
feminino e masculino. 11) Sinônimos e antônimos.
MATEMÁTICA - para os cargos ELETRICISTA e PINTOR DE SINALIZAÇÃO
Conteúdos:
1) Conjuntos Numéricos: Naturais e Inteiros: propriedades, operações, divisibilidade, números primos, fatoração, máximo
divisor comum, mínimo múltiplo comum. Racionais, Irracionais e Reais - propriedades, operações, representação
geométrica. 2) Equações e inequações: 1º grau, 2º grau. 3) Sistemas lineares do 1º grau. 4) Polinômios: operações
básicas, produtos notáveis, fatoração e equações. 5) Geometria Plana: ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros,
círculo, circunferência, polígonos regulares inscritos e circunscritos. Propriedades, perímetro e área. Teoremas de Tales e
Pitágoras. 6) Unidade de medida: comprimento, área, volume, capacidade, massa, tempo. 7) Trigonometria: trigonometria
no triângulo retângulo. 8) Matemática Financeira: juros simples; razão; proporção; regra de três; porcentagem.
9) Probabilidade. 10) Estatística. 11) Funções: polinomial do 1ª e 2ª grau. 12) Raciocínio lógico. 13) Aplicação dos
conteúdos anteriormente listados em situações cotidianas.
PORTUGUÊS - para o cargo AUXILIAR DE ELETRICISTA
Conteúdos:
1) Interpretação de texto: ideia central; leitura compreensão das informações; vocabulário; substituição de palavras e
expressões no texto. 2) Ortografia. 3) Acentuação. 4) Classificação, uso e flexão de substantivos e adjetivos: singular e
plural; aumentativo e diminutivo; feminino e masculino. 5) Sinônimos e antônimos.
MATEMÁTICA - para o cargo AUXILIAR DE ELETRICISTA
Conteúdos:
1) Sistema numérico: unidade, dezena, centena e milhar. 2) Números naturais (N): propriedades, operações básicas, pares
e ímpares, sucessor e antecessor, numerais multiplicativos: dobro, triplo e quádruplo. 3) Números decimais e fracionários:
propriedades, operações básicas. 4) Expressões numéricas: operações básicas. 5) Sistema monetário brasileiro.
6) Unidades de medida: comprimento, área, massa, capacidade, tempo. 7) Porcentagem. 8) Interpretação de tabelas e
gráficos. 9) Geometria plana: perímetro e área de quadriláteros. 10) Raciocínio lógico. 11) Aplicação dos conteúdos
anteriormente listados em situações cotidianas.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE ELETRICISTA e ELETRICISTA
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Conhecimentos Específicos:
1) Princípios básicos e Leis da eletricidade. 2) Conhecimentos sobre sistemas elétricos em geral. 3) Instalação,
manutenção e reparos de sistemas elétricos em geral. 4) Materiais e ferramentas utilizados nas instalações elétricas. 5)
Desenhos e simbologias utilizadas em projetos. 6) Unidades de medida e grandezas elétricas. 7) Equipamentos elétricos. 8)
Instrumentos de medição elétrica. 9) Dimensionamento de circuitos e determinação da potência a instalar. 10) Lâmpadas e
sistemas de iluminação. 11) Noções de segurança do trabalho, higiene pessoal e do ambiente de trabalho. 12) Organização
do local de trabalho. 13) Coleta seletiva, separação e destinação correta do lixo. 14) Primeiros socorros. 15) NBRs.
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Referências Bibliográficas:
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: instalações elétricas de baixa tensão.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5413: iluminância de interiores.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5444: símbolos gráficos para instalações elétricas prediais.
- MINISTÉRIOS DO TRABALHO. NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade.
- CREDER, H. Instalações Elétricas. LTC.
- LARA, Luiz Alcides Mesquita. Instalações elétricas. IFMG.
- MILLER. R. H. Operação de sistemas de potência. McGraw-Hill.
- Outros manuais, livros e apostilas que contemplem os conteúdos indicados.
PINTOR DE SINALIZAÇÃO
Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Conhecimentos Específicos:
1) Noções de: pintura em geral (preparo); tintas (tipos, utilização e finalidades); vernizes; esmaltes; removedores;
equipamentos, métodos e materiais de trabalho; desenhos (sinais de trânsito, letreiros, faixas, placas, murais etc),
impermeabilizações, procedimentos executivos e preparo da pintura de sinais de trânsito, letreiros, faixas, placas, murais
etc. 2) Sinalização de Trânsito. 3) Noções sobre limpeza e organização do local de trabalho. 4) Coleta seletiva, separação e
destinação correta do lixo. 5) Noções de segurança do trabalho, higiene pessoal e do ambiente de trabalho.
Referências Bibliográficas:
- CONTRAN. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Sinalização horizontal. Volume IV. Brasília. 2007.
Manuais, livros e apostilas que contemplem os conteúdos indicados.
Para o cargo da TABELA E - OPERADOR DE MÁQUINAS
PORTUGUÊS
Conteúdos:
1) Interpretação de texto: ideia central; leitura compreensão das informações; vocabulário; substituição de palavras e
expressões no texto. 2) Ortografia. 3) Acentuação. 4) Classificação, uso e flexão de substantivos e adjetivos: singular e
plural; aumentativo e diminutivo; feminino e masculino. 5) Sinônimos e antônimos.
MATEMÁTICA
Conteúdos:
1) Sistema numérico: unidade, dezena, centena e milhar. 2) Números naturais (N): propriedades, operações básicas, pares
e ímpares, sucessor e antecessor, numerais multiplicativos: dobro, triplo e quádruplo. 3) Números decimais e fracionários:
propriedades, operações básicas. 4) Expressões numéricas: operações básicas. 5) Sistema monetário brasileiro.
6) Unidades de medida: comprimento, área, massa, capacidade, tempo. 7) Porcentagem. 8) Interpretação de tabelas e
gráficos. 9) Geometria plana: perímetro e área de quadriláteros. 10) Raciocínio lógico. 11) Aplicação dos conteúdos
anteriormente listados em situações cotidianas.
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Conhecimentos Gerais:
1) Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica. 2) Noções sobre: higiene pessoal e do ambiente de trabalho;
coleta seletiva, separação e destinação correta do lixo; segurança do trabalho.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os conteúdos indicados.
Legislação e Conhecimentos Específicos:
1) Código de Trânsito Brasileiro, seu regulamento e Resoluções do CONTRAN. 2) Conhecimento teórico de primeiros
socorros, restrito apenas às exigências do CONTRAN ou órgão regulamentador de trânsito. 3) Direção defensiva.
4) Conhecimentos de mecânica. 5) Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto
quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e alterações. Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
- BRASIL. Resoluções do Contran em vigor, disponíveis no link http://www.denatran.gov.br/resolucoes.htm.
- Outros manuais, livros e apostilas que contemplem os conteúdos indicados.
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ANEXO III
RELAÇÃO DE TÍTULOS
Cargo: __________________________________________ Nº da inscrição: ______________

(a cargo da Banca)

Nome do candidato: ___________________________________________________________

Nota: ________

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº_______ MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA/RS

Resp:

________

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES
Campos para preenchimento pelo candidato
Nº Nº de
(*)
horas

Pós-Graduação

Exigência do cargo

-

Doutorado

01

Mestrado

02

-

(a cargo da Banca)
Pré Avaliação Revisão
pontuação

Histórico / Resumo
Comprovante de habilitação para o cargo/curso:
_________________ ( ) concluído ( ) em andamento.
(Título não será utilizado para pontuação, sendo
obrigatório anexá-lo a este formulário).

-0-

-

-

Especialização 03

Graduação

04

05
Participação em
Cursos, Seminários,
06
Jornadas,
Treinamentos,
Oficinas,
Workshops,
07
Simpósios,
Congressos etc.

08
(*)

Os títulos deverão estar numerados, conforme a ordem acima descrita.

Verificar Grade de Pontuação de Títulos para preenchimento deste formulário em 02 (duas) vias. Encaminhar conforme
previsto no item 7.4 deste Edital.
O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá anexar cópia do documento
comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade.
Data: ____/____/____
Assinatura do candidato

Assinatura do Responsável p/ recebimento
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IV
REQUERIMENTO - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº: _________________ MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA/RS
Nome do candidato: ________________________________________________________________________
Nº da inscrição: ____________________ Cargo: _________________________________________________
Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, apresentou 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: _____________________________________________________
(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 TEMPO ADICIONAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL
(--) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TEMPO ADICIONAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL
(Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário e/ou tratamento especial)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID. No caso de pedido de tempo adicional, é
obrigatório PARECER justificando sua necessidade junto a esse requerimento.
(Datar e assinar)
________________________________________________
Assinatura
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO V
REQUERIMENTO - ATENDIMENTO ESPECIAL PARA LACTANTE
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº: _________________ MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA/RS
Nome da candidata: ________________________________________________________________________
Nº da inscrição: ___________________________ Cargo: __________________________________________
RG nº __________________________________ CPF nº __________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________________
Tel.: fixo: (

) ________________________ Celular (

) __________________________

E-mail: _______________________________________________________________________________

Vem REQUERER atendimento especial para amamentação, em sala reservada, no dia de realização da prova
do (Concurso Público).

Obs.: Durante a realização da prova, a candidata deverá levar um(a) acompanhante, que ficará em sala
reservada, e que será responsável pela guarda da criança. Não haverá compensação do tempo de
amamentação em favor da candidata.

_______/________/__________
(Data)

________________________________________________
(Assinatura)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VI
REQUERIMENTO DESEMPATE - CONDIÇÃO DE JURADO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº: _________________ MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA/RS
Nome do candidato: _______________________________________________________________________
Nº da inscrição: _________________________ Cargo: ___________________________________________
RG nº _________________________________ CPF nº __________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________________________
Tel.: fixo: (

) ________________________ Celular (

) __________________________

E-mail: _______________________________________________________________________________

Eu, _________________________________________, venho REQUERER que, em caso de aprovação,
restando empatado, haja preferência no critério de desempate pela condição de jurado (conforme art. 440,
Código de Processo Penal). Para tanto, segue anexo o documento original ou cópia autenticada, que comprova
esta condição, nos termos deste Edital.

Obs.: Somente serão aceitos certidões, declarações, atestados ou outros documentos públicos
expedidos pela Justiça Estadual e Federal do país, relativos ao exercício da função de jurado, nos
termos do art. 440 (Código de Processo Penal), a partir da entrada em vigor, da Lei Federal nº
11.689/2008.

_______/________/__________
(Data)

________________________________________________
(Assinatura)
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