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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA / BAHIA	
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ‐ Edital: Nº 01/2016	

	
A PREFEITA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de  inscrições e 
normas estabelecidas para a  realização de Processo  Seletivo  Simplificado destinado a  seleção de  candidatos para o preenchimento de 
vagas para  atender necessidade  Temporária de  Excepcional  Interesse Público, para o provimento de  vagas  temporárias nos  cargos do 
quadro de servidores municipais, através deste Edital, observado o disposto no Art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, 
nas Leis Municipais que regem a espécie, e em cumprimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios ‐ Estado da 
Bahia  –  TCM/BA,  bem  como  as  normas  contidas  neste  Edital  tendo  como  entidade  responsável  a  empresa  PLANEJAR  Consultoria  e 
Planejamento  Ltda  EPP,  empresa  especializada,  com  registro  no  Conselho  Regional  de  Administração  ‐  CRA/BA  sob  nº.  PJ‐2002, 
regularmente  contratada na  forma da  Lei nº 8.666, de 21 de  junho de 1993, em estrita  consonância  com o disposto no ordenamento 
jurídico  positivo,  e  será  acompanhado  e  fiscalizado  pela  "Comissão  para  Acompanhamento  e  Fiscalização  do  Processo  Seletivo 
Simplificado” especialmente designada para este fim, nos termos da Portaria Municipal nº. 108/2016 de 19 de Abril de 2016. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus Anexos, e eventuais retificações, caso existam. 
1.2. O Anexo I ‐ Quadro de Vagas ‐ relaciona os cargos, remuneração, distribuição de vagas para cada cargo – Está vinculada a aprovação do 
Projeto de Lei: Dispõe sobre a criação de cargos efetivos da Administração Direta Municipal e altera artigos e o anexo I da Lei nº 359/2008, 
de  17  de  março  de  2008,  estabelecendo  quantidade  de  vagas,  carga  horária  semanal,  vencimento  inicial,  habilitação  profissional, 
atribuições, condições de trabalho e  lotação dos cargos de provimento efetivo do Município de Cardeal da Silva e dá outras providências 
correlatas. 
1.2.1. Os cargos de Engenheiro Civil e Operador de Bomba D"Agua estão enquadrados no  trabalho em  regime de  tempo parcial que é 
aquele cuja duração não exceda a vinte e cinco horas semanais. O vencimento a ser pago aos servidores sob o regime de tempo parcial 
será proporcional  à  sua  jornada, em  relação  aos  servidores que  cumprem, nas mesmas  funções ou em  funções  correlatas,  em  tempo 
integral, podendo perceber o valor do vencimento inicial inferior ao salário mínimo, conforme previsão legal. 
1.2.2. O  anexo descreve: Código,  total de  vagas,  vagas de  ampla  concorrência,  vencimento  inicial,  escolaridade mínima  exigida  e pré‐
requisitos cumulativos, carga horária semanal; valor da taxa de inscrição. 
1.3.  A  Planejar  Consultoria  é  a  responsável,  técnica  e  operacionalmente,  pelo  desenvolvimento  da  Etapa  relativa  às  Provas  Escritas 
(eliminatórias e classificatórias) e à Prova de Títulos (classificatória) do presente Processo Seletivo Simplificado.  
1.4. A divulgação oficial das etapas referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado, dar‐se‐á na forma de Avisos e Editais, através dos 
seguintes meios: 
1.4.1.  No  quadro  de  publicações  e  avisos  da  Prefeitura  Municipal,  no  Diário  Oficial  do  Município 
http://www.pmcardealdasilva.ba.ipmbrasil.org.br/diario; 
1.4.2. Através da página da PLANEJAR www.planejarconcursos.com.br, neste caso, também os resultados de eventuais Recursos; 
1.5. O contrato de trabalho terá duração de até 02 (dois) anos, podendo ser rescindido a qualquer momento por ambas as partes. Poderá 
ser prorrogado por igual período, excetuando as contratações para atender a programas federais específicos, para as quais serão utilizados 
os prazos previstos no inciso IX art 37, da Constituição Federal, podendo ainda o referido contrato ser rescindido a qualquer momento por 
interesse das partes, ou ainda quando houver provimento de cargo efetivo, respeitando‐se a legislação pertinente. 
1.6. Os locais e os horários de trabalho dos contratados serão determinados pela Administração, conforme as necessidades específicas das 
unidades e o relevante interesse público. 
 

2. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA DO CARGO 

 
2.1. Poderá ser contratado para os cargos mencionados neste edital, o candidato que preencher aos seguintes requisitos: 
2.1.1. ter sido aprovado neste Processo Seletivo Simplificado; 
2.1.2. ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de estrangeiro, estar com situação regular no país, por  intermédio de visto 
permanente que o habilite,  inclusive, a  trabalhar no  território nacional. No caso de  ter nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do § 1º do Art. 12 da Constituição Federal; 
2.1.3. ter idade mínima de dezoito anos completos na data do contrato; 
2.1.4. estar em pleno gozo de seus direitos políticos; 
2.1.5. possuir, na data da contratação, escolaridade/habilitação exigida para o cargo que irá concorrer, conforme estabelecido no Anexo I 
deste Edital; 
2.1.6. estar quite com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino); 
2.1.7. estar quite com as obrigações eleitorais; 
2.1.8. possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo, comprovada por junta médica oficial; 
2.1.9. não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público federal, prevista no Art. 
137, Parágrafo Único, da Lei n°. 8.112/90; 
2.1.10. não acumular  cargos, empregos e/ou  funções públicas, exceto nos  casos previstos na Constituição Federal e  legislação vigente, 
assegurada a hipótese de opção dentro do prazo estabelecido para a contratação; 
2.1.11.  não  receber  proventos  de  aposentadoria  que  caracterizem  acumulação  ilícita  de  cargos,  na  forma  do  Art.  37,  inciso  XVI,  da 
Constituição Federal; 
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2.1.12. cumprir as determinações deste Edital. 
2.2. Os candidatos naturalizados deverão ter fluência na língua portuguesa. 
2.3. A não comprovação de qualquer um dos  requisitos especificados no subitem 2.1. e daqueles que vierem a ser estabelecidos neste 
Edital, impedirá a contratação do candidato no cargo público. 
2.4. Os cargos, a distribuição das vagas para cada cargo (total de vagas, vagas de ampla concorrência e vagas reservadas para pessoa com 
necessidades especiais), pré‐requisitos do cargo e carga horária, estão descritas no Anexo I, deste Edital. 
 

3. DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
3.1. Às pessoas  com necessidades especiais é assegurado o direito de  inscrição no presente Processo Seletivo  (CF Art. 37, VII: CE VI e 
Decreto Federal nº. 3298 de 20/12/99) desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, 
ficando‐lhes reservado 5% (cinco por cento) das vagas para os cargos postos em Processo Seletivo Simplificado desde que a deficiência de 
que são portadoras seja compatível com as atribuições objeto do cargo em provimento. Os interessados deverão observar e atender aos 
procedimentos determinados para inscrição, previsto no presente Edital. 
3.2. O candidato, deverá especificar, na ficha de  inscrição, o tipo de necessidade especial que apresenta, o número do CID, e, durante o 
período de inscrição, encaminhar à PLANEJAR, por SEDEX, fazendo constar no envelope a seguinte documentação: 
a)   requerimento com os dados pessoais: nome completo, RG, CPF, cargo pretendido, telefone(s) para contato, detalhamento dos recursos 

necessários (exemplos: prova braile ou ampliada, sala de fácil acesso com rampa ou no térreo,  ledor, mesa especial para cadeirante, 
etc.); 

b)   relatório  médico  atestando  a  espécie,  o  grau  ou  nível  da  deficiência,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da 
Classificação Internacional de Doença – CID, e a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova. 

Modelo do envelope: 

À PLANEJAR CONSULTORIA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Edital n° 01/2016 
Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva 
Participação de Pessoa Necessidades Especiais 
Rua Silveira Martins, nº 27 – Centro Empresarial Conexão Comercial – Sala 23, Cabula 
41150‐000 – Salvador ‐ BA 

 
3.3. Para efeito dos prazos estipulados no “caput” deste item, será considerada, conforme o caso, a data de postagem fixada pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – ou a data do protocolo firmado pela PLANEJAR CONSULTORIA. 
3.4. O  candidato  que  não  apresentar  laudo médico  contendo  as  informações  indicadas  no  item  3.2.  perderá  o  direito  de  concorrer  à 
reserva de vagas referida no item 3.1., ainda que declarada tal condição na Ficha de Inscrição. 
3.5. A relação dos candidatos que declararam ser pessoa com necessidades especiais e que tiveram sua  inscrição como tal deferida, por 
apresentar todas as exigências constantes dos itens 3.2., será publicada em separado da relação geral dos candidatos inscritos no Processo 
Seletivo Simplificado nos termos do item 9.7.  
3.6. Da decisão que indeferiu a inscrição do candidato como deficiente físico por não conter os requisitos formais exigidos por este edital, 
não caberá recurso. 
3.7.  O  candidato  portador  de  deficiência  participará  do  Processo  Seletivo  Simplificado  em  igualdade  de  condições  com  os  demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os 
demais candidatos. 
3.8. Os deficientes visuais (cegos) que requererem prova em Braille, deverão levar, nos dias de aplicação das provas, reglete e punção, para 
que suas respostas sejam dadas também em Braille. 
3.9. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas provas com tamanho máximo de  letra 
correspondente a corpo 20. 
3.10. O candidato portador de deficiência, se habilitado e classificado na forma deste Edital, será, antes de sua contratação, submetido à 
avaliação de Junta Médica da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva, que decidirá, de forma terminativa, com base na legislação vigente, 
sobre a qualificação do candidato como portador de deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, não 
cabendo recurso dessa decisão. 
3.11. Os candidatos considerados pessoa com necessidades especiais, se habilitados e classificados, além de  figurarem na  lista geral de 
classificação,  terão  seus  nomes  publicados  em  separado,  por  classificação  específica.  Para  efeito  de  estruturação,  a  PLANEJAR 
CONSULTORIA  encaminhará  à  Comissão  Fiscalizadora  do  Processo  Seletivo  Simplificado,  após  a  homologação  dos  resultados,  lista  dos 
candidatos portadores de deficiência aprovados neste Processo Seletivo Simplificado com a sua deficiência e o seu grau. 
3.12.  Caso  o  candidato  não  tenha  sido  qualificado  como  pessoa  com  necessidades  especiais,  passará  a  concorrer  juntamente  com  os 
candidatos de ampla concorrência, observada a rigorosa ordem de classificação, não cabendo recurso dessa decisão. 
3.13. O laudo médico valerá somente para este Processo Seletivo Simplificado e não será devolvido. 
 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
Atesto  para  fins  de  inscrição  no  Processo  Seletivo  Simplificado  da  Prefeitura  Municipal  de  Cardeal  da  Silva  que  o  Sr(a) 
____________________________,  RG  ____________________________  e  CPF  ____________________________,  é  portador(a)  da 
deficiência  _____________________,  CID  nº  ____________,  enquadrando‐se  assim  no  que  estabelece  o Art.  4º  do Decreto  3.298,  de 
20/12/1999,  sendo  compatível  a  deficiência  apresentada  pelo  paciente  com  as  atribuições  do  cargo  de  _______________________, 
disponibilizado no referido Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital 001/2016. 
Data __________________ (não superior a 60 dias) 
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Nome, assinatura, nº do CRM do médico e carimbo. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1. A  inscrição no Processo Seletivo Simplificado  implica, desde  logo, no  conhecimento e  tácita aceitação das  condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
4.2. Período de inscrição: Das 08h do dia 11/05 às 23h59min do dia 23/05/2016. 
4.3. Taxa de Inscrição: 
4.3.1. Cargos de Nível Superior (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo) – R$ 65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS); 
4.3.2. Cargos de Nível Médio – R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS);  
4.3.3. Cargos de Nível Fundamental – R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS); 
4.4. O  candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado de que  trata este Edital  só poderá  ser  investido no  cargo  se atendidas as 
exigências do item 2: 
 
4.5. INSCRIÇÃO POR INTERNET: 
 
(A) As inscrições serão realizadas via Internet, no período de 11 a 23 de Maio de 2016, com o horário de encerramento às 23h59min do 

dia 23 de Maio de 2016. 
(B) Para se inscrever o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, ler e aceitar o conteúdo do Edital e transmitir os dados pela 

Internet; 
(C) Digitar corretamente os dados cadastrais e a opção do cargo; 
(D) Imprimir o Boleto Bancário; 
(E) Pagar a taxa de inscrição em qualquer Agência Bancária vinculada ao Sistema de Compensação Nacional com vencimento no dia 24 

de Maio de 2016. 
(F) A segunda via do boleto bancário somente estará disponível para  impressão durante o período de  inscrição, ficando  indisponível a 

partir das 20h00min do dia 24 de Maio de 2016. 
(G) O boleto bancário será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso, para possibilitar a correta leitura do código de barras, 

em impressora a laser ou a jato de tinta e ser pago até o dia do vencimento nele constante. 
(H) A partir do dia 06 de  Junho de 2016, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br,  se os 

dados da  inscrição efetuada via  Internet foram recebidos, e se o valor da  inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá 
entrar em contato com a Planejar através do correio eletrônico para verificar o ocorrido. 

(I) As inscrições somente serão confirmadas após a compensação do boleto bancário; 
(J) A Planejar e a Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva não se responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não recebidas 

por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 
de dados. 

(K) Não será concedida, sob nenhuma hipótese, devolução da Taxa de Inscrição. Da mesma forma, não serão aceitos pedidos de isenção 
do pagamento da Taxa de Inscrição. 

 
4.6. O  candidato para  ter  acesso  à  sala da prova deverá  ter  em mãos um dos  seguintes documentos:  carteira  identidade,  carteira de 
trabalho, carteira de motorista com foto, carteira do conselho profissional, reservista ou passaporte. Não serão aceitos como documentos 
de  identidade, certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista sem  foto, carteiras  funcionais sem valor de  identidade, 
fotocópias ainda que autenticadas, bem como documentos  ilegíveis ou danificados. Não serão aceitos como documentos de  identidade, 
certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista sem foto, carteiras funcionais sem valor de identidade, fotocópias ainda 
que autenticadas, bem como documentos ilegíveis ou danificados. 
4.7. Objetivando evitar ônus desnecessários, o  candidato deverá orientar‐se no  sentido de  recolher o valor da  inscrição  somente após 
tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso. 
4.8. Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a transferência da inscrição 
para pessoa diferente daquela que a realizou. O simples comprovante de agendamento bancário não será aceito como comprovante de 
pagamento de inscrição. 
4.9. O candidato que fizer duplicidade de inscrição, que vier a coincidir o horário da realização das provas, deverá optar por das inscrições, 
sem direito a ressarcimento. 
4.10. Efetivada a Inscrição, não serão aceitos pedidos para qualquer alteração na ficha de Inscrição, bem como não haverá devolução da 
importância paga a título de ressarcimento das despesas com materiais e serviços em hipótese nenhuma. 
4.11.  Serão  canceladas, a qualquer  tempo, as  inscrições, provas ou nomeação do Candidato,  se  verificadas  falsidade de declaração ou 
irregularidade nas provas ou documentos. 
4.12. O candidato que se  inscrever para mais de um cargo ou cargo e no caso em que as provas para estes cargos venham a ocorrer no 
mesmo  turno,  considerando‐se  o  disposto  deste  Edital,  no  dia  da  prova,  deverá  comparecer  ao  local  e  sala  de  prova  da  opção  que 
privilegiar e realizar a prova a ela correspondente, sendo considerado faltoso nas demais opções. 
4.13. Quando  do  preenchimento  do  Requerimento  de  Inscrição,  o  candidato  portador  de  deficiência  que  desejar  concorrer  às  vagas 
reservadas para os candidatos portadores de deficiência deverá informar sua opção.  
 

5. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
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5.1. As inscrições efetuadas de acordo com o disposto no item 4 deste Edital serão homologadas pela PLANEJAR, significando tal ato que o 
candidato está habilitado para participar do Processo Seletivo Simplificado. 
5.2.  A  relação  dos  candidatos  com  a  inscrição  homologada  será  divulgada  no  portal  eletrônico  do  concurso,  em  data  prevista  no 
cronograma existente no Manual do Candidato, no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br. 
5.3. O  Cartão  de  Informação  contendo  as  informações  referentes  à  data,  horário,  tempo  de  duração  e  local  de  realização das  Provas 
Objetiva (nome do estabelecimento, endereço e sala), cargo para o qual concorre e tipo de vaga escolhida pelo candidato (vaga de ampla 
concorrência ou vaga reservada para candidatos com deficiência), assim como as orientações para realização da prova, estarão disponíveis 
no período informado no cronograma existente no Manual do Candidato no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br. 
5.4. Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser comunicados apenas no dia de realização da 
prova, na sala de prova, junto ao fiscal. 
5.5.  Não  é  necessária  a  apresentação,  no  dia  de  realização  da  prova,  de  documento  que  comprove  a  localização  do  candidato  no 
estabelecimento de realização de prova, bastando que o mesmo se dirija ao local designado portando documento de identificação original 
com fotografia.  
5.6. É de responsabilidade do candidato a obtenção de informações referentes à realização da prova. 
5.7. O candidato não poderá alegar desconhecimento do local da prova como justificativa de sua ausência. O não comparecimento à prova, 
qualquer  que  seja  o motivo,  será  considerado  como  desistência  do  candidato,  e  resultará  em  sua  eliminação  do  Processo  Seletivo 
Simplificado. 
 

6. DA PROVA OBJETIVA  

 
6.1. O candidato somente fará a prova se munido de um dos documentos exigido no ato da inscrição, conforme item 4.6. 
6.2. Não  será  aceita  cópia do  documento de  identidade,  ainda que  autenticada, nem protocolos ou quaisquer outros documentos de 
identificação diferentes dos acima estabelecidos. 
6.3. Não serão aceitos como documentos de  identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo 
antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não‐identificáveis e/ou danificados. 
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
6.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo 
de perda,  roubo ou  furto, deverá  ser  apresentado documento que  ateste o  registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, 30  (trinta) dias, ocasião em que será submetido à  identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio. 
6.5. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia 
ou à assinatura do portador. 
6.6. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 
4.6 deste edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado. 
6.7. As provas serão  realizadas no município de Cardeal da Silva podendo ser aplicada  também em cidades vizinhas, caso o número de 
inscritos exceda a capacidade de alocação do município. A data provável para o dia 12 de Junho de 2016 (domingo), podendo ser aplicado 
em  dois  turnos  a  depender  da  estrutura  do município,  com  horário  e  local  a  serem  definidos  e  publicados  no Quadro  de  Avisos  da 
Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva, no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Cardeal da Silva e através da Internet no endereço 
eletrônico www.planejarconcursos.com.br. O candidato deverá a partir do dia 06/06/2016, obter informações quanto ao local da prova. É 
de responsabilidade exclusiva do candidato à identificação correta da data, local e horário de realização das provas. É recomendável, ainda, 
visitar  com  antecedência  o  local  de  realização  da  respectiva  prova.  Em  caso  de  necessidade  a  Planejar  e  a  Comissão  Fiscalizadora  do 
Concurso poderá prever a possibilidade de outro local de prova em municípios vizinhos. 
6.8 A Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva e a PLANEJAR não se responsabilizarão por eventuais coincidências de datas e horários de 
provas e quaisquer outras atividades. 
6.9.  A  Empresa  e  a  Prefeitura Municipal  não  enviam,  como  complemento,  às  informações  citadas  no  item  anterior,  é  obrigação  do 
candidato observar os COMUNICADOS a serem divulgados. 
6.10. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de local e horário da prova, nem do gabarito e do resultado. 
6.11. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 
horário  fixado  para  o  seu  início,  munido  de  caneta  esferográfica  de  tinta  azul  ou  preta,  documento  de  identificação  original  é 
INDISPENSÁVEL. 
6.12. O candidato deverá observar atentamente o Edital de publicação especificando os horários e locais de realização das provas, inclusive 
estando atento quanto à possibilidade da existência de endereços similares e/ou homônimos. 
6.13. O candidato deverá assinar a lista de presença de acordo com o que consta no seu documento de identificação, vedada a aposição de 
rubrica. 
6.14. Não será permitida a entrada de candidatos, sob qualquer pretexto, após o fechamento dos portões. 
6.15. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento seja qual for o motivo que tenha determinado a ausência do 
candidato, implicará na sua eliminação automática. 
6.16 Fica vedado o ingresso no local das provas de pessoas estranhas ao Processo Seletivo Simplificado. É expressamente proibido fumar 
durante a prova. 
6.17. Na ocorrência de eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, data de nascimento etc, o candidato 
deverá solicitar ao fiscal de classe a devida correção no dia da prova, que será constado em Ata.  
6.18. O tempo de duração da prova será de 03:30 (três horas e trinta minutos). Não haverá por qualquer motivo, prorrogação do tempo 
previsto para a aplicação das provas. Não haverá, na  sala de provas, marcador de  tempo  individual, uma vez que o  tempo de  início e 
término  da  prova  será  determinado  pelo  fiscal  de  sala,  conforme  estabelecido  no  Edital  de  Convocação  da  Prova  Objetiva,  dando 
tratamento isonômico a todos os candidatos presentes. 
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6.19. O candidato que porventura sentir‐se mal durante a realização das provas, poderá interrompê‐las até que se restabeleça, no próprio 
local  de  realização  das  provas.  Caso  o  candidato  não  se  restabeleça  em  tempo  hábil  para  terminar  sua  prova  dentro  do  horário 
estabelecido, estará eliminado do Processo Seletivo Simplificado. 
6.20. A candidata que  tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá requerer esse direito, até 72 horas que 
antecede a prova, bem como, deverá no dia da aplicação da prova, levar acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade e 
será responsável pela guarda da criança. 
6.21. Após resolver todas as Questões da prova, o candidato deverá marcar suas respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
na Folha de Respostas Óptica, onde serão de sua inteira responsabilidade: 
6.21.1. O  preenchimento  correto  das  bolhas  ópticas,  que  deverão  ser  preenchidas  conforme  as  instruções  específicas  no  Caderno  de 
Questões, contidas também na própria Folha.  
6.21.2.  Os  prejuízos  advindos  das  marcações  feitas  incorretamente  na  Folha  de  Respostas  Óptica,  sendo  consideradas  marcações 
incorretas: dupla marcação, marcação  rasurada, marcação emendada,  campos de marcação não preenchidos  integralmente, marcação 
ultrapassando o campo determinado e marcação que não seja feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  
6.22. Os fiscais da sala não estão autorizados a fazer retificações de qualquer natureza nas  instruções ou no enunciado das questões da 
prova. Se o próprio coordenador de prédio, reconhecido por um dístico bem visível, não percorrer pessoalmente as salas, avisando sobre 
alguma alteração, o candidato não deverá  fazer nada que contrarie o que especifica o seu caderno de provas. O candidato que desejar 
fazer considerações a respeito da aplicação deverá consigná‐las em Ata de Sala, para posterior avaliação  
6.23. No  dia  de  realização  das  provas,  não  serão  fornecidas,  por  qualquer membro  da  coordenação  de  aplicação  destas,  informações 
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 
6.24. À critério da PLANEJAR, poderá, em caso fortuito ou de força maior, ser concedida tolerância no horário de fechamento dos portões.  
6.25. A PLANEJAR poderá utilizar  sala(s) extra(s) nos  locais de  aplicação da prova objetiva,  alocando ou  remanejando  candidatos para 
essa(s) conforme as necessidades.  
6.26. O candidato será submetido à identificação especial caso seu documento oficial de identidade apresente dúvidas quanto à fisionomia 
ou assinatura.  
6.27. No dia de realização da prova, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (agenda 
eletrônica,  bip,  gravador,  notebook,  pager,  tablets,  ipod®,  pendrive,  smartphones,  palmtop,  receptor,  telefone  celular, walkman, MP3 
player, relógio digital, relógio com banco de dados etc.).  
6.28. O candidato terá por obrigatoriedade ao entrar na sala para fazer sua prova, desligar o seu telefone celular e remover a bateria, 
sendo acondicionado em saco plástico a ser fornecido pela Planejar Consultoria exclusivamente para tal fim e acomodados em local a ser 
indicado pelos fiscais de sala de provas. O descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, caracterizando‐se 
como tentativa de fraude. 
6.29.  A  PLANEJAR  não  se  responsabilizará  por  perdas  ou  extravios  de  objetos  ou  de  equipamentos  eletrônicos  ocorridos  durante  a 
realização das provas, nem por danos neles causados. 
6.30. Ao término da prova o candidato deverá devolver ao fiscal, o Caderno de Questões e o Cartão‐Resposta DEVIDAMENTE ASSINADO, 
esclarecendo que por razões de segurança, a PLANEJAR fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões aos candidatos, somente com o 
decurso de 02  (duas) horas e 30  (trinta) minutos do  início da prova. Os  candidatos que não puderem esperar o horário estipulado  só 
poderão  ter acesso aos cadernos de questões 48 horas após sua aplicação, através de  requerimento de solicitação à Comissão Especial 
Municipal do Processo Seletivo Simplificado. Os  três últimos candidatos deverão permanecer na  sala de prova e  somente poderão  sair 
juntos do recinto. Ficarão disponibilizados impreterivelmente no período de 05 (cinco) dias úteis. Decorrido este período os Cadernos serão 
incinerados. 
6.31. Após o término da(s) prova(s), o candidato deverá deixar imediatamente as dependências do prédio escolar, sendo terminantemente 
proibido  de  fazer  contato  com  candidatos  que  ainda  não  terminaram  a(s)  prova(s),  sob  pena  de  ser  excluído  do  Processo  Seletivo 
Simplificado. 
6.32.  A  avaliação  da  prova  será  realizada  por  sistema  eletrônico  de  processamento  de  dados,  considerados  para  esse  efeito, 
exclusivamente, as respostas transferidas para o Cartão‐Resposta. 
6.33. Aos portadores de deficiência serão asseguradas provas e/ou  locais especiais, a depender das necessidades específicas, conforme 
solicitação especifica no item cabendo à coordenação do Processo Seletivo Simplificado o cumprimento das demais condições do Edital. 
6.34. O Gabarito para conferência do desempenho dos candidatos será divulgado pela Prefeitura Municipal até o 2º (segundo) dia útil após 
a realização da respectiva prova. 
6.35. É de responsabilidade do Candidato entregar o Cartão‐Resposta ao  fiscal antes de sair da sala de provas, para devida conferência. 
Caso  não  seja  devolvido  o  candidato  estará  sumariamente  eliminado  do  Processo  Seletivo  Simplificado,  sem  direito  a  recurso  ou 
reclamação posterior.  
6.35.1. O Candidato que estiver hospitalizado na sede do município de Cardeal da Silva deverá comunicar à Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado e/ou ao Coordenador local, até 12 horas antes da realização das provas. Para tanto, o seu representante deverá comparecer, 
apresentando documento oficial de identidade e munido de: 
6.35.2.  Atestado  do médico  que  esteja  acompanhando  o  Candidato,  declarando  a  impossibilidade  de  locomoção  e  atestando  que  o 
Candidato tem condições de ler, redigir e marcar a Folha de Respostas.; 
6.35.3. Autorização do hospital para acesso do(s) fiscal (is) no horário de realização das provas; 
6.35.4. Documento de Identidade do Candidato (o mesmo apresentado no ato da inscrição); 
6.35.5. Dados constantes no Cartão de  Informação: número de  inscrição, estabelecimento e  sala de  realização das provas em questão. 
Informações referentes ao local do internamento. 
6.35.6. Caso o Candidato não apresente estas condições, a PLANEJAR não autorizará a aplicação da prova. 
 

7. DA PROVA DE TÍTULOS 
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7.1. Aos candidatos aos cargos de Nível Superior que se habilitarem com média mínima de 50% de acertos da prova de conhecimentos, 
será facultada a prova de títulos com caráter classificatório; 
7.2.  Somente  será  avaliado  os  títulos  dos  candidatos  habilitados  com  50%  de  acertos  da  Prova  Objetiva.  Os  títulos  serão  entregues 
“EXCLUSIVAMENTE” no dia 12 de Junho de 2016, junto com a realização da prova objetiva, conforme descrição a seguir: 
7.2.1. Os títulos serão entregues no mesmo prédio de realização das provas objetivas, onde serão protocolados por membros da Comissão 
Especial  do  Processo  Seletivo  Simplificado.  Somente  será  recebido  e  examinado  quando  entregues  em  envelope  devidamente 
IDENTIFICADO. 
7.2.2. Mediante apresentação de cópia de CTPS acrescida de declaração do órgão ou empresa, ou, no caso de servidor público de certidão 
de tempo de serviço, ambos emitidas pelo setor pessoal ou equivalente, conforme a nomenclatura do cargo que concorre; 
7.2.3. A comprovação de experiência profissional de declaração do empregador em que conste claramente a descrição do serviço e o nível 
de desempenho na área de atuação, conforme a nomenclatura do cargo que concorre; 
7.2.4. Não será computado como experiência profissional, o tempo de estágio ou monitora; 
7.2.5. Todo documento apresentado para fins de comprovação de experiência profissional deverá ser emitido pela autoridade competente 
e conter o período do início e término do trabalho realizado; 
 

Modelo da declaração de tempo de serviço. 
PAPEL TIMBRADO COM IDENTIFICAÇÃO E CNPJ DA EMPRESA 

Declaramos para fins previstos em lei, que o sr ___________________________________(NOME DO CANDIDATO), CPF 
Nº _________________________, trabalhou na função de ____________________________ (NOMENCLATURA DO CARGO) no 

período de ____/____/____ a ____/____/____. Pelo que firmo o presente sob as penas da lei. 
Local e data. 

ASSINATURA SOBRE O CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO 

 
7.3. Somente será comprovada a experiência em atividades correlatas às do cargo para o qual o candidato está concorrendo; 
7.3.1. As pontuações de experiência são independentes por ano trabalhado, ou seja, não são cumulativas; 
7.3.2. A  pontuação  só  será  atribuída  ao  período  de  um  semestre  completo,  assim  compreendido  06  (seis) meses  de  efetiva  atividade 
profissional na mesma função. Períodos inferiores a 06 (seis) meses completos não serão pontuados; 
7.3.3. A Prova de Títulos tem caráter meramente classificatório, com anexação dos pontos das tabelas abaixo à nota da prova objetiva; 
 

Item  TÍTULO 
Pontos 
Títulos 

Máximo de 
Pontuação 
por item 

A 
Certificado de curso de especialização, em nível de pós‐graduação, com carga horária mínima de 
360 horas, na área específica que concorre. 

1  1,0 

B 
Diploma, devidamente registrado, de curso de pós‐graduação, em nível de mestrado  (título de 
mestre) na área específica que concorre. 

2  2,0 

C 
Diploma, devidamente registrado, de curso de pós‐graduação, em nível de doutorado (título de 
doutor) na área específica que concorre. 

3  3,0 

D 
Experiência  Profissional  em  Serviço  Público  ou  na  iniciativa  privada,  estando  relacionado 
diretamente com a nomenclatura do cargo a que concorre, até o limite de 04 (quatro) anos para 
efeito de pontuação, desde que comprovada de acordo com item 7.1 e seus subitens.  

0,5 ponto a 
cada 06 

(seis) meses 
4,0 

 
7.3. A experiência profissional dos candidatos deverá possuir relação direta com o cargo a ser provido. 
7.4.  Para  os  candidatos  em  exercício  na  Prefeitura Municipal  de  Cardeal  da  Silva,  a  autoridade  competente  deverá  disponibilizar  os 
atestados a Comissão de Concursos, contendo a  função desempenhada e  respectivo período, dia, mês e ano.  (exemplo: no período de 
____/____/____ a ____/____/____). 
7.5. Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas. Não serão aceitos protocolos dos documentos. 
7.6. O  candidato  somente  poderá  obter  até  o máximo  de  10  (dez)  pontos  em  títulos,  sendo  desprezada  a  pontuação  superior  a  este 
número. 
7.7. Após o prazo não serão aceitos pedidos de inclusão de títulos sob qualquer hipótese ou alegação. 
 

8. DOS RECURSOS 

 
8.1. Serão admitidos recursos quanto: 

8.1.1. ao indeferimento das inscrições para concorrer na condição de pessoa com deficiência; 
8.1.2. ao indeferimento da solicitação de atendimento especial para realização das provas; 
8.1.3. ao indeferimento das inscrições; 
8.1.4. ao gabarito da Prova Objetiva; 
8.1.5. às notas provisórias da Prova Objetiva e da Prova Títulos; 

8.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de dois dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, conforme estabelecido 
no Cronograma deste Edital. 
8.2.1. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem. 
8.2.2. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado. 
8.3. Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, de acordo com o modelo de formulário de recursos disponível no 
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site www.planejarconcursos.com.br. 
8.4.  Somente  serão  apreciados  os  recursos  interpostos  e  transmitidos  conforme  as  instruções  contidas  neste  Edital  e  no  endereço 
eletrônico da PLANEJAR (www.planejarconcursos.com.br). 
8.5. A PLANEJAR não se responsabiliza por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
8.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
8.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fac‐símile (fax), telex, telegrama ou outro meio que não seja o especificado neste Edital. 
8.8. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito 
oficial definitivo. 
8.9. O(s) ponto(s)  relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s)  será(ão) atribuído(s) a  todos os candidatos presentes à prova, 
independentemente de formulação de recurso. 
8.10. Na ocorrência do disposto no item 8.14 e/ou em caso de provimento de recurso poderá ocorrer a eliminação de candidato que não 
obtiver a nota mínima exigida para a prova. 
8.11. Serão indeferidos os recursos: 

8.11.1. cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 
8.11.2. que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
8.11.3. cuja fundamentação não corresponda à questão recursada; 
8.11.4. sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos; 
8.11.5. apresentado em conjunto com outros candidatos, isto é, recurso coletivo; 
8.11.6. encaminhados por meio da Imprensa e/ou de “redes sociais online”. 

8.12. Admitir‐se‐á um único  recurso por  candidato para  cada evento  referido no  item 8.1 deste Capítulo, devidamente  fundamentado, 
sendo desconsiderado recurso de igual teor. 
8.13. O resultado dos recursos, assim como as alterações de gabaritos das provas objetivas e as alterações das notas preliminares da prova 
objetiva e títulos, que vierem a ocorrer após julgamento dos recursos, estará à disposição dos candidatos na página do Processo Seletivo 
Simplificado no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br em período informado no edital de convocação.  
8.14. As notas obtidas por intermédio do julgamento do recurso impetrado contra o resultado preliminar da prova objetiva e da avaliação 
de títulos poderão permanecer inalteradas, sofrer acréscimos ou até mesmo reduções, em relação à nota divulgada preliminarmente.  
8.15. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais. 
8.16.  A  eliminação  do  candidato  em  razão  de  não  comparecimento  à  prova  ou  a  sua  expulsão  da  sala  de  prova  em  razão  de 
comportamento indevido, não poderá ser objeto de recurso. 
 

9. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
9.1. O Processo Seletivo Simplificado será  realizado em duas etapas dependendo do cargo pleiteado: Prova Objetiva e Prova de Títulos 
constará dos seguintes procedimentos: 
9.1.1. Todos os candidatos serão submetidos a uma Prova Objetiva de Conhecimentos, de acordo com o cargo, a qual constará de questões 
objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) para resposta, sendo adotada, para fins de correção, uma única 
resposta correta por questão. 
9.1.2. A Prova Objetiva será elaborada de acordo com os conteúdos constantes do Programa que, para todos os efeitos legais, integram o 
Edital. Não haverá indicação de bibliografia. 
9.1.3. Das Questões: 
 

Escolaridade  Prova  Questões  Peso  Nota

Nível Superior  
(30 questões) 

Português  10 

3  90 

Conhecimentos Informática 04 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 

Conhecimentos Locais 03 

Conhecimentos Específicos 10 

Nível Médio 
(30 questões) 

Português  08 

3,335  100 

Matemática  03 

Conhecimentos Informática 03 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 

Conhecimentos Locais 03 

Conhecimentos Específicos 10 

Nível Fundamental Completo e 
Incompleto 
(30 questões) 

Português  08 

3,335  100 

Matemática/Raciocínio Lógico 06 

Atualidades  05 

Conhecimentos Locais 05 

Conhecimentos Gerais /Conhecimentos Específicos 06 

 
9.1.4. Será avaliada na escala de 0 (zero) a 90 (noventa) pontos para cargos de Nível Superior; e na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos 
para todos outros cargos.  
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9.1.5. Somente serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) de acertos do total da 
prova, não havendo possibilidade de aproximação de notas. 
9.2. As provas de títulos seguirão as normas estabelecidas no item “7. DA PROVA DE TÍTULOS”. 
9.3. A nota final do candidato, para os cargos com avaliação de títulos, será calculada, considerando‐se que NF é a nota final e NO é a nota 
da Prova Objetiva e NT a nota da Avaliação dos Títulos, da seguinte forma: 
NF = NO + NT 
9.3.1. A nota final do candidato, para os cargos que não participam da etapa da avaliação de títulos, será a nota da Prova Objetiva. 
9.4. A classificação final dos candidatos será obtida através da soma dos escores brutos de cada prova, convertidos em notas e somadas as 
notas na apuração final. 
9.5. Serão considerados aprovados no Processo Seletivo Simplificado os candidatos que prestaram as provas previstas para os cargos aos 
quais concorreram que não  tenham sido eliminados e que  tenham sido classificados em classificação decrescente e correspondente ao 
número das vagas oferecidas para cada cargo. 
9.6. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação: 

9.6.1.   O primeiro  critério de desempate neste Processo Seletivo Simplificado  será a  idade, dando‐se preferência ao  candidato de 
idade mais elevada ou mais idoso (Parágrafo Único do Art. 27 da Lei Federal N° 10.741 de 1° de Dezembro de 2003 – Estatuto 
do Idoso). Persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o candidato que: 

9.6.2.   Obtiver maior pontuação nas questões de língua portuguesa; 
9.6.3    Obtiver maior pontuação nas questões de matemática; 
9.6.4.   Sorteio Público realizado pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, com a presença dos candidatos empatados. 

9.7. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado publicará os  resultados por afixação no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Cardeal da Silva e/ou publicação em jornais e outros meios de comunicação. 
9.8. Os candidatos habilitados portadores de deficiência física serão relacionados separadamente. 
9.9. Caso não haja candidatos portadores de deficiência aprovados, a vaga reservada será destinada ao restante dos candidatos, de acordo 
com a ordem de classificação. 
 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
10.1. O candidato poderá obter informações e orientações sobre o Processo Seletivo Simplificado tais como Editais, Manual do Candidato, 
processo de inscrição, local de prova, gabaritos, resultados das provas, resultados dos recursos, cronograma, e resultado final na página do 
Processo Seletivo Simplificado no site www.planejarconcursos.com.br. 
10.2.  Não  será  fornecido  qualquer  documento  comprobatório  de  aprovação  ou  classificação  do  candidato,  valendo  para  esse  fim  a 
publicação na imprensa oficial.  
10.3.  Será  considerada  a  legislação  atualizada  até  a  data  de  publicação  deste  Edital,  bem  como  alterações  em  dispositivos  legais  e 
normativos até esta data na avaliação na prova objetiva.  
10.4. Será considerado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, promulgado pelo 
Decreto nº 6.583, de 29 de setembro de 2008.  
10.5. Os atos administrativos referente ao Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva são oficialmente publicados no 
Diário Oficial Eletrônico do Município, e podem ser visualizados no sítio http://www.pmcardealdasilva.ba.ipmbrasil.org.br/diario; 
10.5.1. É de  inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de  todos os atos, editais e comunicados referentes a esse 
Processo Seletivo Simplificado através dos locais de divulgação indicados neste edital. 
10.6. Os  candidatos  aprovados  e  classificados  neste  Processo  Seletivo  Simplificado  devem manter  atualizados  seus  endereços  junto  à 
Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva. 
10.7. Ressalvadas as hipóteses previstas na legislação pertinente, ao candidato convocado para contrato, não será permitido o adiamento, 
sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que, por qualquer motivo, não aceitar o local designado quando convocado. 
10.8. Decairá do direito de  impugnar os termos deste Edital de Processo Seletivo Simplificado, perante a administração, o candidato que 
não o fizer até o segundo dia útil, após o encerramento das inscrições. 
10.9. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza, ocorridas no decorrer do Processo Seletivo 
Simplificado, mesmo que só verificada posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando todos os efeitos 
decorrentes de sua inscrição. 
10.10. Fica ciente o candidato aprovado e classificado que, em aceitando sua contratação, poderá ser lotado em qualquer das unidades da 
prefeitura, no Município de Cardeal da Silva.  
10.11. O ato de  inscrição gera presunção absoluta de que o candidato conhece as presentes  instruções e de que aceita as condições do 
Processo Seletivo Simplificado, estabelecidas na legislação deste Edital. 
10.12. A Prefeitura Municipal de Cardeal da  Silva e  a PLANEJAR não  se  responsabilizam por  equívocos eventualmente  cometidos pelo 
candidato, POR DEIXAR DE LER ESTE EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 
10.13. Os itens deste Edital, inclusive o cronograma de execução previsto, poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou por motivo de força maior, até a data da convocação dos 
candidatos para a prova correspondente, circunstância que constará em Edital. 
10.14. Não será feita nenhuma convocação dos aprovados desse processo seletivo simplificado por telefone, correio ou e‐mail; é de inteira 
responsabilidade  do  candidato  acompanhar  as  convocações  no  diário  oficial  eletrônico  do  município,  LINK: 
http://www.pmcardealdasilva.ba.ipmbrasil.org.br/diario; 
10.15.  A  contar  da  data  de  publicação  da  convocação  dos  aprovados  no  Diário  Oficial  Eletrônico  do Município,  o  candidato  deverá 
apresentar‐se em até dez dias corridos, munido dos documentos exigidos para sua contratação. Em caso do décimo dia cair no sábado, 
domingo,  feriado ou  facultativo, valerá o dia útil  imediatamente anterior. O candidato que não comparecer no prazo mencionado  será 
considerado desistente, sendo convocado o próximo da lista de classificação. 
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10.16. O profissional contratado, na forma deste edital, terá avaliado o seu desempenho pela sua chefia imediata, trimestralmente. 
10.17.  A  avaliação  do  desempenho  do  profissional  contratado  na  forma  deste  edital,  quando  for  evidenciada  a  insuficiência  de 
desempenho profissional, acarretará; 
10.17.1. Rescisão imediata do contrato celebrado com o Município, respeitada a legislação vigente; 
10.17.2. Impedimento de concorrer a outros processos seletivos simplificados promovidos pelo Município; 
10.17.3. O critério de assiduidade será fundamental na avaliação de desempenho do profissional; 
10.17.4. O critério de cumprimento de carga horária será fundamental na avaliação de desempenho do profissional. 
10.18 A Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva e a empresa realizadora do Processo Seletivo Simplificado não se responsabilizam pelo 
fornecimento de quaisquer cursos, textos, apostilas ou outras publicações referentes a este Processo Seletivo Simplificado. 
10.19. A Prefeitura Municipal e a PLANEJAR se eximem das despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em quaisquer das fases do 
certame seletivo, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma  inicial,  reaplicação de qualquer  fase,  inclusive de provas, de 
acordo com determinação da Prefeitura Municipal e/ou da organizadora PLANEJAR. 
10.20. Todos os documentos apresentados para Prova de Títulos, cuja devolução não for solicitada à Empresa PLANEJAR no prazo de 90 
dias, contados a partir da homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, serão incinerados. 
10.21. Decorridos 120 (cento e vinte) dias após a homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, os Cartões Resposta, 
serão incinerados. 
10.22. Os servidores convocados através do Processo Seletivo não terão direito as vantagens e garantias constantes no Estatuto e no Plano 
de Carreira dos Servidores Públicos Municipais, em face do regime especial de contratação. 
10.23. Os  contratos  serão extintos de pronto,  caso os Programas  Federais destinados aos  cargos  sejam extintos,  independente da  sua 
duração. 
10.24. Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Examinadora em conjunto a Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Simplificado, 
ouvida, quando necessário, a Procuradoria Geral do Município. 
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ANEXO I ‐ CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
As eventuais sugestões de matérias constantes dos programas, deste Edital, constituem a única fonte para a formulação das questões da Prova Objetiva de 
múltipla escolha; as quais poderão basear‐se em outras, observando‐se, no entanto, a escolaridade exigida para o cargo. Como bibliografia serão admitidas 
obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O 
candidato tem livre escolha para consultar bibliografia referente ao conteúdo programático. 
 

#  1.  CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO DE  PORTUGUÊS  –  CONHECIMENTOS  INFORMÁTICA  –  CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES  –  CONHECIMENTOS 
LOCAIS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. 

 
CONTEÚDO COMUM – LINGUA PORTUGUESA: Intelecção de textos: verbais e não‐verbais. Morfossintaxe: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 
preposição, conjunção, preposição, conjunção e verbo  (flexões em  tempo, modo, número e pessoa). advérbio em suas diversas circunstâncias, vozes do 
verbo. Oração, frase e período. Termos constituintes da oração: essenciais, integrantes e acessórios. Coordenação e subordinação. Sintaxe de concordância, 
de regência e de colocação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, parônima, polissemia, denotação e conotação, figuras de  linguagem e vícios de 
linguagem. Estilística: funções da linguagem. Formas de discurso: direto, indireto e indireto livre. Acentuação gráfica. Crase. Pontuação. Ortografia. 
 
CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos: novas tecnologias e aplicações, ferramentas e aplicativos, procedimentos de 
informática, tipos de computadores, conceitos de hardware e de software. Ambiente Windows (versões 7 e 8): noções de sistemas operacionais, programas 
e aplicativos e conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Microsoft Office (versões 2003, 2007 e 2010): 
Word (editor de textos), Excel (planilhas), Power Point (apresentações), Outlook, OneNotee Lync. Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de internet, extranet e intranet. Programas de navegação: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e 
Opera. Utilização de internet: Sítio s de busca e pesquisa, ambientes colaborativos. Redes sociais, computação nas nuvens (cloud computing). Segurança da 
informação: noções de vírus, worms e outras pragas virtuais,  técnicas de  fraude e  invasão de  sistemas, aplicativos  (antivírus,  firewall, antispyware etc.), 
procedimentos de segurança e backup. 
 
CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, econômico e social no 
Brasil e no mundo. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. Análise dos principais conflitos nacionais 
e mundiais. Assuntos de  interesse geral  ‐ nacional ou  internacional  ‐ amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela  imprensa  falada ou escrita de 
circulação nacional ou local ‐ rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS LOCAIS: 1. Município de Cardeal da Silva, (meios de transporte e comunicação, limites, pontos extremos, relevo, 
clima, hidrografia, extrativismo, pontos turísticos e folclore) 2. As Autoridades (municipais e Serviços Públicos). 3. Símbolos do município. 4. Datas Cívicas e 
Sociais. 5. Atualidades (acontecimentos importantes ocorridos em Cardeal da Silva). 
 
ASSISTENTE EM INFORMÁTICA ‐ Redes de computadores. Endereçamento e protocolos da família TCP/IP. Gerenciamento de redes TCP/IP: Arquitetura de 
gerenciamento, SMI, SNMP e MIB. Redes de longa distância: MPLS. Redes sem fio: padrões 802.11, protocolos 802.1x, EAP, WEP, WPA e WPA2. Segurança 
em  redes de computadores. Prevenção e  tratamento de  incidentes. Dispositivos de segurança:  firewalls,  IDS,  IPS, proxies, NAT e VPN. Tipos de ataques: 
spoofing,  flood,  DoS,  DDoS,  phishing. Malwares:  vírus  de  computador,  cavalo  de  tróia,  adware,  spyware,  backdoors,  keylogger,  worms.  Criptografia. 
Conceitos  básicos  e  aplicações.  Protocolos  criptográficos.  Criptografia  simétrica  e  assimétrica.  Principais  algoritmos.  Assinatura  e  certificação  digital. 
Sistemas operacionais Windows e Linux. Conceitos básicos. Noções de administração. Serviços de diretório: Active Directory e LDAP. Virtualização. Sistemas 
gerenciadores de bancos de dados. Conceitos básicos. Noções de administração. Topologia típica de ambientes com alta disponibilidade e escalabilidade. 
Conceitos básicos. Serviços de armazenamento, padrões de disco e de interfaces. 
 
ASSISTENTE  SOCIAL: O  estado. A  sociedade  civil  e o  serviço  social no Brasil. A prática  e  a nova  ética  no  Serviço  Social. A  relação do  poder na prática 
interprofissional.  A  posição  do  Serviço  Social  e  as  emergências  de  assistência.  Seguridade  Social.  Previdência  social:  garantia  dos  direitos,  deveres, 
descentralização  da  gestão  administrativa.  Sistema  Único  de  Saúde:  promoção,  proteção,  recuperação,  participação  social  em  saúde,  planejamento 
situacional em saúde. Assistência Social: Assistência Social na política social, relação da Assistência social com as políticas públicas, relação da Assistência 
Social com as políticas sociais específicas: criança e adolescente, idoso e pessoa portadora de deficiência. O Estado brasileiro e as políticas públicas. Relação 
do Estado com a sociedade civil. Análise das políticas: educação, habitação e trabalho. Estatuto da criança e do adolescente‐ECA. Estatuto do Idoso. 
 
ENFERMEIRO: Ética e Código de Deontologia de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Administração do serviço de enfermagem. Anatomia, Fisiologia, 
Microbiologia,  Embriologia,  Farmacologia  e  Imunologia  humana.  Assistência  à  mulher:  reprodução  humana,  diagnóstico  de  gravidez,  modificações 
fisiológicas  e  psicológicas  na  gestação,  gravidez  de  baixo  e  alto  risco,  pré‐natal,  trabalho  de  Parto  e  Puerpério  (normal  e  patológico)  e  amamentação. 
Assistência de enfermagem no Parto e Puerpério, Planejamento familiar, DST. Assistência ao recém‐nascido normal e prematuro e ao recém nascido de alto 
risco. Patologias do recém‐nascido. Puericultura, controle de crescimento e desenvolvimento, saúde do escolar e saúde do adolescente. Enfermagem em 
saúde  pública:  doenças  preveníveis  por  imunização:  vacinas,  (rede  de  frio,  via  de  administração,  validade,  rede  de  frio  e  esquema  do M.S);  Doenças 
transmissíveis: medidas preventivas, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, tratamento, controle e epidemiologia. Assistência de enfermagem a portadores 
de problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência de enfermagem no pré e pós‐operatório. Assistência ao  idoso. Assistência de enfermagem em psiquiatria. 
Atenção ao adulto: hipertensão arterial, Diabetes, noções de oncologia, Noções sobre doenças ocupacionais. Assistência de enfermagem ao paciente em 
situação  de  emergência/urgência.  Administração  do  serviço  de  enfermagem:  características,  objetivos,  planejamento,  organização,  comando,  controle, 
avaliação  e  treinamento  em  serviço. Atuação  do  enfermeiro  no  controle  e  prevenção  das  infecções  hospitalares.  Limpeza,  desinfecção  e  esterilização: 
Conceitos, procedimentos,  cuidados,  tipos de esterilização,  indicações. Papel do enfermeiro no processo de educação em  saúde:  importância, métodos, 
atuação,  resultados.  Consulta  em  enfermagem:  Anamnese,  exame  físico,  diagnóstico  e  tratamento  de  enfermagem.  Código  de  Ética,  Lei  do  exercício 
profissional. Terminologia técnica. 
 
ENGENHEIRO  CIVIL:  1.  Estruturas:  1.1.  Resistência  dos materiais.  1.2.  Fundações.  1.3.  Estruturas  de  concreto.  1.4.Estruturas metálicas.  1.5.  Proteção 
antitérmica.  1.6.  Proteção  acústica.  1.7.  Obras  de  contenção.  1.8.  Juntas  de  dilatação.  1.9.  Alvenarias.  1.10.  Revestimentos.  1.11.  Esquadrias.  1.12. 
Coberturas. 1.13. Forros. 1.14. Pisos. 1.15. Impermeabilização. 2. Edificações: 2.1. Materiais de construção. 2.2. Instalações hidráulicas, sanitárias, de gás e 
de  águas pluviais.  2.3 Conhecimento Básico de  instalações  elétricas prediais.  2.4. Conhecimento básico de  instalações de  ar  condicionado.  2.5.  Projeto 
arquitetônico. 2.6. Projeto estrutural. 2.7. Projeto hidrossanitário. 2.8. Instalações de prevenção e combate a incêndio. 2.9. Legalização de projetos e obras ‐
seleção de documentos, requerimento de aprovação de vistorias junto a órgãos competentes, conferência de projetos, controle de prazos, correção de não‐
conformidades. 3. Legislação, segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego: 3.1. NR8 ‐Edificações. 3.2. NR10 ‐
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Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 3.3. NR17‐Ergonomia. 3.4. NR18‐Condições e meio‐ambiente de trabalho na indústria da construção. 
3.5.  Instalações de prevenção  e  combate  a  incêndio. 3.6.  EPIs  e  EPCs  utilizados  em obras  e  serviços. 3.7.  Legislação, normas  e  critérios básicos para  a 
promoção  de  acessibilidade  de  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida.  3.8.  Responsabilidade  civil  e  criminal  em  obras  de 
engenharia. 4. Supervisão de obras: 4.1. Inspeção de materiais‐quantidade e qualidade. 4.2. Medição e recebimento diário de obras. 5. Planejamento: 5.1. 
Custo e planejamento de obras‐orçamento, estimativa de  custos,  cotação de  insumos e  serviços,  composição de  custos diretos e  indiretos, planilhas de 
custos  e  quantitativos,  cronograma  físico‐financeiro,  logística.  6. Desenho  técnico:  6.1.  Leitura  e  interpretação  de  desenhos.  6.2.  Computação  gráfica  ‐
software AutoCAD, versão 2010 ou mais  recente. 7. Elaboração de Termos de Referência/Projeto Básico,  relativos à  contratação de obras e  serviços de 
engenharia. 
 
FARMACÊUTICO: Farmacologia: Farmacocinética e fatores que  influenciam na absorção, distribuição, biotransformação e excreção das drogas: Tempo de 
meia  vida,  volume  aparente  de  distribuição,  biodisponibilidade  e  clearence  total.  Farmacodinâmica: Mecanismo  de  ação  das  drogas  e  relação  entre 
concentração da droga e efeito. Drogas que atuam no Sistema Nervoso Autônomo. Drogas que atuam no Sistema Nervoso Central. Analgésicos anti‐piréticos 
e antiinflamatórios  (esteroidais e não esteroidais). Drogas diuréticas. Drogas  cardiovasculares: Antianginosos, Anti‐hipertensivos, Digitálicos. Drogas que 
atuam  no  Sistema  Gastrintestinal.  Drogas  que  atuam  no  controle  da  diabetes.  Drogas  antiinfecciosas  e  antiparasitárias.  Interações medicamentosas: 
Medicamentos X Medicamentos Medicamentos X Alimentos. Análise  farmacêutica: Cálculo de miliequivalentes a milimol. Concentração de  soluções em 
normalidade, molaridade, molaridade. p/p. p/v.v/v.ppm, etc. Análise volumétrica por neutralização, oxi‐redução, precipitação complexotomia. Preparações 
farmacêuticas e sua elaboração: Forma farmacêutica‐ Sólidas, semi‐sólidas e  líquidas: Preparação, Farmacotécnica e tecnologia farmacêutica; Vantagens e 
desvantagens: Relação com as vias de administração. Controle de qualidade de produtos farmacêuticos e correlatos: Testes químicos. Testes físico‐químicos. 
Testes biológicos e microbiológicos. Legislação farmacêutica e âmbito profissional: Código de ética da profissão Farmacêutica: Portaria 344 do Ministério da 
Saúde de 12/05/1998. Portaria 3916/98 Política Nacional de Medicamentos de 30/10/1998. 
 
FISIOTERAPEUTA: Princípios Gerais da Fisioterapia; Cinesioterapia; Recursos Terapêuticos Manuais; Eletrotermofototerapia; Hidrocinesioterapia; Traumato‐
ortopédica; Principais  lesões articulares  (Coluna, ombro, cotovelo, punho, mão, quadril,  joelho,  tornozelo e pé); Fraturas,  luxações e entorses; Principais 
tesões musculares; Doenças Ósseas  (Osteomielite, Osteoporose, Raquitismo, Doença de Paget, Tuberculose Óssea); Princípios do  tratamento ortopédico; 
Reumatofuncional;  Artrite  Reumatóide;  Fibromialgia;  Esclerodernia;  Espondilite  anquilosante;  Gota;  Lúpus  eritematoso  sistêmico;  Tratamento 
Fisioterapêutico nas Doenças Reumáticas; Neurofuncional; Doenças Vasculares; Doenças Desmielinizantes; Doenças Degenerativas; Traumatismo Crânio‐
encefálico;  Síndromes  Periféricas;  Pneumofuncional;  Ambulatório;  Enfermaria;  CTI;  Infecções  Pulmonares  (Pneumonia,  SIDA,  Tuberculose);  Doenças 
Pulmonares Obstrutivas  Crônicas  (Bronquite  Crônica,  Enfisema  Pulmonar,  Asma,  Bronquiectasia,  Fibrose  Cística);  Doenças  Pleurais  (Derrame  Pleural  e 
Pneumotórax); Procedimentos Fisioterapêuticos (Desobstrutivos, Cinesiológicos e Incentivadores) 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL: Políticas públicas de saúde no Brasil: Evolução histórica; Sistema Único de Saúde (SUS). Epidemiologia, Fisiopatologia, diagnóstico, 
clínica,  tratamento  e  prevenção  das  doenças  cardiovasculares  (insuficiência  cardíaca,  insuficiência  coronariana,  arritmias  cardíacas,  doença  reumática, 
aneurismas  da  aorta,  insuficiência  arterial  periférica,  tromboses  venosas,  hipertensão  arterial,  choque);  pulmonares  (insuficiência  respiratória  aguda  e 
crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva  crônica, pneumonia,  tuberculose,  trombo‐embolismo pulmonar, pneumopatia  intestinal, neoplasias);  sistema 
digestivo (gastrite e úlcera péptica, cilicistocopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças 
intestinais  inflamatórias,  doença  diverticular  de  colo,  tumores  de  colo);  renais  (insuficiência  renal  aguda  e  crônica,  glomeruloneferites,  distúrbios 
hidroeletrolíticos e do  sistema ácido base, nefrolitíase,  infecções urinárias); metabólicas e do  sistema endócrino  (hipovitaminoses, desnutrição, diabetes 
mellitos,  hipotiroidismo,  hipertiroidismo,  doenças  da  hipófise  e  da  adrenal);  hematológicas  (anemias  hipocônicas, macroncíticas  e  homolíticas,  anemia 
aplástica, leocopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão); reumatológicas (osteoartrose, doença reumatóide 
juvenil,  gota,  lúpus  eritmatoso  sistêmico,  artrite  infecciosa,  doença  do  colageno);  neurológicas  (coma,  cefaléias,  epilepsia,  acidente  vascular  cerebral, 
meningites,  neuropatias  periféricas,  ecefalopatias,  psiquiátricas,  alcoolismo,  abstinência  alcóolica,  surtos  psicóticos,  pânico,  depressão);  infecciosas  e 
transmissíveis (sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase); doenças sexualmente transmissíveis, 
(AIDS); doenças de chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptopirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções 
por  anaeróbicos,  toxoplasmose,  viroses;  dermatológicas  (escabiose,  pediculose,  dermatofitoses,  eczema,  dermatite  de  contato,  onicomicoses,  infecções 
bacterianas;  imunologicas,  doença  do  sono,  edema  angioneurótico,  urticária,  anafiloxia,  ginecológicas, doença  inflamatória pélvica,  câncer  ginecológico, 
leucorréias, câncer da mama, intercorrentes no ciclo gravídico. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA: Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, quadros clínicos. Esquizofrenias: conceito, classificação e 
tratamentos. Aspectos psiquiátricos das epilepsias, manifestações principais, tratamentos. Psicose maníaco‐depressiva: conceito, classificação e tratamento. 
Neuroses:  histórico,  conceito,  classificação  e  tratamento.  Toxicomanias:  conceito,  conduta  terapêutica.  Personalidade:  conceitos,  desenvolvimento. 
Terapêutica  psiquiátrica:  psicofarmacoterapia  –  classificação  e  indicações  principais.  Convulsoterapia:  principais  tipos  e  indicações  na  atualidade. 
Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas, indicações principais. Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade psicopática: conceito, 
abordagem  terapêutica.  Psiquiatria  Social  e  Saúde Mental.  História  da  Psiquiatria.  Principais  evoluções modernas  na  consideração  da  doença mental. 
Psiquiatria Forense. Política da Saúde Mental. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivismo. Antipsiquiatria. Psiquiatria “Democrática”. 
 
MÉDICO  ULTRASSONOGRAFISTA  :  Noções  de  física  das  radiações:  definição  e  produção  dos  raios  X,  ampola  de  raios  X;  propriedades  gerais.  Efeitos 
biológicos das radiações; noções de radioproteção; equipamentos radiológicos; formação de imagem. Ossos e articulações: normal e métodos de exames; 
anomalias e displasias ósseas; infecções e osteocondrites; doenças articulares; tumores benignos e malignos; alterações ósteo‐articulares nas hemopatias; 
alterações ósseas nas endocrinopatias;  trauma esquelético; contribuição da  tomografia computadorizada dos ossos e articulações; Tórax:  tórax normal e 
métodos  de  exame;  patologias  de  pleura;  infecção  e  infestação  pulmonar;  lesões  alveolares  e  do  interstício  pulmonar;  bronquites  crônica  e  enfisema; 
tumores  no  pulmão;  lesões  mediastinais;  trauma  torácico;  patologia  do  diafragma;  contribuição  da  tomografia  computadorizada  do  tórax.  Sistemas 
cardiovasculares; métodos  de  exame.  Coração  e  circulação  normais.  Pericárdio:  alterações  gerais,  aumento  individual  de  câmaras  cardíacas;  doenças 
cardíacas congênitas e adquiridas. Patologia vascular. Trato gastrintestinal e abdômen: técnicas de exame; glândulas salivares, faringe e esôfago; estômago e 
duodeno; intestino delgado. Cólon; abdômen agudo; trato biliar, pâncreas, fígado e baço; glândulas adrenais; contribuição da tomografía computadorizada 
no  trato  gastro‐intestinal  e  abdômen.  Trato Urogenital: métodos de  exame.  Lesões  congênitas.  Tumores dos  rins  e ureteres. Doenças  císticas dos  rins. 
Cálculo renal.  Infecção renal. Bexiga e próstata. Obstrução do trato urinário. Radiologia obstétrica; contribuição da tomografia computadorizada no trato 
urogenital. Pediatria: métodos de  exame; doenças  congênitas; doenças  adquiridas. Generalidades: Ultra‐sonografia  em Ginecologia  e Obstetrícia, Ultra‐
sonografia  em Medicina  Interna.  Generalidades:  a  natureza  do  ultra‐som.  Princípios  básicos,  técnicas  e  equipamentos.  Indicações  da  ultra‐sonografia. 
Dopller.  Ginecologia  e Obstetrícia:  anatomia  ultra‐sonográfica  da  pele  feminina,  estudo  ultra‐sonográfico  do  útero  normal  e  patológico,  estudo  ultra‐
sonográfico do ovário normal e patológico. Doenças inflamatórias pélvicas, contribuição do ultra‐som nos dispositivos intra‐uterinos. Diagnóstico deferencial 
das  massas  pélvicas  ao  ultra‐som.  Ultra‐sonografia  nas  doenças  ginecológicas  malignas.  Endometriose.  Ultra‐sonografia  e  esterilidade.  Estudo  ultra‐
sonográfico da mama normal e patológica. Anatomia ultra‐sonográfica do  saco gestacional e do embrião. Anatomia ultra‐sonográfica  fetal. Avaliação da 
idade gestacional. Estudo ultra‐sonográfico das patologias da primeira metade da gestação. Crescimento  intra‐uterino  retardado. Gestação de alto‐risco. 
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Gestação múltipla. Anomalias fetais e tratamento pré‐natal. Placenta e outros anexos do concepto. Medicina Interna: estudo ultra‐sonográfico, olho, órbita, 
face  e pescoço,  tórax,  crânio,  abdômen  superior  (fígado,  vias bilares,  visícula biliar, pâncreas  e baço),  estudo ultra‐sonográfico da  cavidade  abdominal, 
vísceras ocas, coleções e abcesso peritoneais. Reproperitôneo, rins e bexiga. Próstatas e vesículas seminais. Escroto, pênis, extremidades. 
 
NUTRICIONISTA: Unidades de Alimentação e Nutrição‐objetivos e características, planejamento físico, recursos humanos, abastecimento e armazenamento, 
custos,  lactário,  banco  de  leite  e  cozinha  dietética. Nutrição Normal:  definição,  leis  da  alimentação  /  requerimentos  e  recomendações  de  nutrientes  ‐ 
Alimentação enteral e parenteral. Planejamento, avaliação e cálculo de dietas e ou cardápio para: adultos, idosos, gestantes, nutrizes, lactentes, pré‐escolar 
e escolar, adolescente e coletividade sadia. Diagnósticos Antropométricos: padrões de referência / Indicadores: vantagens, desvantagens e interpretação / 
avaliação nutricional do adulto:  índice de massa  corporal  (classificação de GARROW). Dietoterapia nas enfermidades digestivas:  trato gastro‐intestinal  / 
glândulas anexas. Dietoterapia nas enfermidades renais. Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: 
obesidade:  Diabete  Mellitus  e  dislipidemias.  Dietoterapia  nas  carências  nutricionais:  desnutrição  energético‐protéica‐calórica,  anemias  nutricionais. 
Vitaminas. Ácidos Graxos. Aminoácidos. Lipídios. Terapia Nutricional. Nutrição enteral e parenteral.  Influência medicamentosa nos nutrientes  corpóreos. 
Avaliação nutricional ao paciente portador de HIV. Gastos energéticos. Processo de digestão e Vias de excreção de nutrientes. 
 
ODONTÓLOGO:  Semiologia  oral:  anamnese,  exame  clínico  e  radiológico, meios  complementares  de  diagnóstico.  Cárie  dentária:  patologia,  diagnóstico, 
prevenção; fluorterapia e toxicologia. Polpa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da Polpa. Estomatologia: gengivites, 
estomatites,  etiopatogenia,  diagnóstico.  Dentisteria:  preparo  da  cavidade, materiais  de  proteção  e  de  restauração.  Anestesia  loco‐regional  oral:  tipos 
técnica,  anestésicos,  acidentes, medicação  de  emergência.  Extração  dentária,  simples,  complicações.  Procedimentos  cirúrgicos:  pré  e  pós‐operatório; 
pequena  e média  cirurgia,  suturas,  acidentes  operatórios.  Procedimentos  endodônticos:  polpotomia,  pulpetomia,  tratamento  e  obturação  do  conduto 
radicular. Procedimentos periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento 
local,  orientação  profissional.  Odontopediatria:  dentes  decíduos,  cronologia.  Cirurgia  Buco‐Maxilo‐Facial:  procedimentos  de  urgência.  Radiologia  oral. 
Terapêutica: definição, métodos, agentes medicamentosos. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação; Principais problemas de saúde 
bucal em  saúde pública; Epidemiologia da  cárie dentária:  indicadores e  sua utilização  (CPO‐D,  ceo‐d, CPO‐S,  ceo‐s etc.); Epidemiologia do  câncer bucal; 
sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; Educação em saúde bucal coletiva; Recursos humanos em 
saúde bucal coletiva. Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios; controle; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica; métodos de aplicação; 
potencial  de  redução  de  incidência  de  cárie;  toxicidade;  Amamentação  natural  x  artificial  ou  mista:  influências  no  desenvolvimento  do  sistema 
estomatognático; Más‐oclusões e hábitos perniciosos; Biosegurança: manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de materiais infectantes.  
 
PSICÓLOGO:  A  práxis  do  psicólogo.  Política  de  saúde  e  saúde mental.  Terapêuticas  ambulatoriais  em  saúde mental.  Desenvolvimento mental  do  ser 
humano. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico Psicológico: conceitos e objetivos, teorias psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes. Terapia grupal 
e  familiar.  Abordagens  Terapêuticas.  Principais  aspectos  teóricos  de  Freud,  Piaget  e  Lacan.  Psicossociologia:  elaboração  do  conceito  de  instituição,  o 
indivíduo e as instituições, a questão do poder e as instituições, a instituição da violência. Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, 
psicose  e  perversão:  diagnóstico.  Conceitos  centrais  da  Psicopatologia  Geral.  Prevenção  e  atenção  primária  em  saúde.  Conhecimento  comum  x 
conhecimento científico, discurso popular x discurso científico, saúde e educação popular. Psicologia do desenvolvimento, teorias da sexualidade  infantil, 
desenvolvimento cognitivo. 
 

#  2.  CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO  DE  PORTUGUÊS  – MATEMÁTICA  –  CONHECIMENTOS  INFORMÁTICA  –  CONHECIMENTOS  GERAIS/ATUALIDADES  ‐ 
CONHECIMENTOS LOCAIS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO. 

 
CONTEÚDO COMUM – LINGUA PORTUGUESA: Interpretação de Textos; Ortografia; Acentuação Gráfica; Divisão Silábica; Flexão Nominal; Tempos e Modos 
Verbais;  Emprego  de  Palavras  Invariáveis;  Concordância  Nominal  e  Verbal;  Regência  Nominal  e  Verbal;  Emprego  da  Crase,  Pontuação;  Semântica; 
Morfologia: Prefixos e Sufixos; Classes de Palavras e Mecanismo de flexão; Colocação Pronominal. Sintaxe; Análise Sintática: Termos Essenciais, integrantes e 
acessórios da oração; Oração coordenada e subordina. 
 
CONTEÚDO COMUM – MATEMÁTICA: Equação do 1.º e 2º grau; conjuntos numéricos; operações com números naturais; expressão simples e composta; 
divisibilidade; múltiplos e diversos; fatoração, problemas com quatro operações, MDC e MMC; fração ordinária; potências e raízes; grandezas proporcionais; 
razão;  porcentagem;  juros;  regra  de  três  simples  e  composta;  desconto;  números  primos;  sistema métrico  decimal:  (comprimento,  superfície,  volume, 
capacidade e massa); Gráficos. Potenciação, Radiciação, Função, Quadrática e Problemas. 
 
CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos: novas tecnologias e aplicações, ferramentas e aplicativos, procedimentos de 
informática, tipos de computadores, conceitos de hardware e de software. Ambiente Windows (versões 7 e 8): noções de sistemas operacionais, programas 
e aplicativos e conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Microsoft Office (versões 2003, 2007 e 2010): 
Word (editor de textos), Excel (planilhas), Power Point (apresentações), Outlook, OneNotee Lync. Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de internet, extranet e intranet. Programas de navegação: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e 
Opera. Utilização de internet: Sítio s de busca e pesquisa, ambientes colaborativos. Redes sociais, computação nas nuvens (cloud computing). Segurança da 
informação: noções de vírus, worms e outras pragas virtuais,  técnicas de  fraude e  invasão de  sistemas, aplicativos  (antivírus,  firewall, antispyware etc.), 
procedimentos de segurança e backup. 
 
CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, econômico e social no 
Brasil e no mundo. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. Análise dos principais conflitos nacionais 
e mundiais. Assuntos de  interesse geral  ‐ nacional ou  internacional  ‐ amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela  imprensa  falada ou escrita de 
circulação nacional ou local ‐ rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS LOCAIS: 1. Município de Cardeal da Silva, (meios de transporte e comunicação, limites, pontos extremos, relevo, 
clima, hidrografia, extrativismo, pontos turísticos e folclore) 2. As Autoridades (municipais e Serviços Públicos). 3. Símbolos do município. 4. Datas Cívicas e 
Sociais. 5. Atualidades (acontecimentos importantes ocorridos em Cardeal da Silva). 
 
AGENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVO: Conhecimentos em administração de pessoal e gestão de recursos humanos. Atendimento com qualidade (público 
interno  e  externo).  Uso  de  equipamentos  de  escritórios:  materiais  de  consumo,  fax,  máquinas  de  calcular,  copiadora,  impressora  e  periféricos  do 
computador.  Serviço postal  brasileiro:  características,  tipos de  serviços  e  limitações. Operações bancárias:  aplicações  financeiras,  empréstimos,  câmbio, 
cadastro,  cartões de  crédito,  cheques,  tarifas,  transferências e  serviços de  cobrança. Operações  com  cartórios:  conceitos e  características. Noções  sobre 
arquivo: conceitos básicos, e técnicas de arquivamento. Noções sobre correspondência oficial e comercial: tipos de documentos, abreviações e formas de 
tratamento.  Princípios  básicos  da  administração.  Administração  pública:  princípios  básicos,  estrutura,  tipos  de  entidades  e  organização.  Ética  e  sigilo 
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profissional. Rotinas do setor de pessoal: admissão, demissão, CLT, FGTS, contribuição sindical, impostos e cálculos trabalhistas. Fluxograma e organograma: 
conceitos,  símbolos e usos. Noções de  licitação: princípios, definições, e hipóteses de dispensa e  inexigibilidade. Contratos com a administração pública: 
conceitos, formalização, alteração, execução, inexecução e rescisão. Noções sobre administração de estoque: características e gestão. Gestão da qualidade: 
conceitos e ferramentas. 
 
ASSISTENTE  ADMINISTRATIVO/ASSISTENTE  ADMINISTRATIVO  ESCOLAR/ASSISTENTE  ITINERANTE  ESCOLAR:  Planejamento,  coordenação,  execução, 
controle  e  avaliação  de missões,  objetivos,  atividades  da  administração  pública.  Planejamento  estratégico.  Reforma  e modernização  na  administração 
pública. Habilidades gerenciais básicas: percepção; motivação; comunicação e  liderança; conflitos e negociação; tomada de decisões; eficiência, eficácia e 
efetividade.  A  atividade  administrativa:  princípios  básicos  (legalidade,  moralidade,  impessoalidade  e  finalidade,  razoabilidade,  publicidade  e 
eficiência).Avaliação  de  desempenho.  Desenvolvimento  gerencial.  Funções  administrativas:  Planejamento  e  Organização.  Correspondência  oficial. 
Informações em processos. Administração de pessoal, de material, contábil e financeiro. Lei das Licitações e contratos: Lei 8.666 de 21/06/93 e modificações 
Noções de relações humanas. Correspondência: Conceitos, Divisão e Elementos, Correspondência Empresarial: Conceitos, Documentos; Princípios básicos de 
arquivologia]  [Formas  de  tratamento  e  atendimento;  Liderança  pessoal;  Normas  de  conduta;  Hierarquia  funcional;  Direitos  e  Deveres  do  funcionário; 
Relações Humanas no trabalho. 
 
ASSISTENTE  DE  FARMÁCIA:  Diferenças  entre  os  Medicamentos  Ético,  Genéricos  e  Manipulados.  Interações  Medicamentosas.  Boas  Práticas  de 
armazenamento  e  conservação  de  medicamentos.  Noções  de  controle  de  estoque.  Boas  práticas  em  farmácia.  Noções  de  Informática.  Orientações 
farmacológicas aos clientes. Noções básicas de farmacologia e Portaria 344/98, Lei 5.991/73, de 17/12/73. Boas práticas de dispensação. Portaria GM/MS 
1.311 de 23/07/2002. 
 
ASSISTENTE EM SAÚDE BUCAL*: Orientação sobre técnicas de higiene bucal. Recepção do paciente: preenchimento de ficha clínica e organização do arquivo 
e fichário e controle do movimento financeiro. Revelação e montagem de radiografias dentárias. Material de uso odontológico: classificação e manipulação. 
Instrumental  odontológico:  identificação,  classificação,  técnicas  de  instrumentação.  Aspectos  éticos  do  exercício  profissional  da  ASB*.  Bases  legais  e 
competências. Atribuições da ASB* e sua  importância na equipe odontológica. Moldeiras odontológicas: tipos, seleção e confecção de modelos em gesso. 
Métodos  preventivos  contra  a  cárie  dental  e  doenças  periodontais:  técnicas  de  aplicação.  Consultório  odontológico:  conservação;  manutenção  do 
equipamento e do ambiente do trabalho. 
 
AUXILIAR DE CLASSE: Ética e Moral; princípios e valores éticos; Noções de Higiene e Saúde; Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Plano  Nacional  de  Promoção,  Proteção  e  Defesa  do  Direito  de  Crianças  e  Adolescentes  à  Convivência  Familiar  e  Comunitária;  Plano  Nacional  de 
Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes; Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil; Política Nacional para a Inclusão 
Social da População em Situação de Rua; Noções de primeiros socorros, concepções de  infância, o significado do brincar e das brincadeiras na Educação 
Infantil. 
 
EDUCADOR SOCIAL: Ética e Moral; princípios e valores éticos; Ética e Democracia: exercício da cidadania; Ética Pública; Ética no Setor Público. Conhecimento 
da PNAS – Política Nacional de Assistência Social e da Política Nacional de  Juventude. Noções  fundamentais de direitos humanos. Constituição Federal – 
Artigos  1º  ao  17  e Artigos  de  193  a  232; Noções  gerais de  Ética  e  Cidadania,  Lei  8.742/1993  –  Lei Orgânica  da Assistência  Social;  Política Nacional de 
Assistência Social/Norma Operacional do Sistema Único da Assistência Social; SINASE –Sistema Nacional de Atendimento Sócio‐educativo;  Lei Federal nº 
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar  e  Comunitária;  Plano  Nacional  de  Enfrentamento  à  Violência  contra  Crianças  e  Adolescentes;  Plano  Nacional  de  Prevenção  e  Erradicação  ao 
Trabalho  Infantil; Política Nacional para a  Inclusão Social da População em Situação de Rua; Lei nº 11.340/2006  (Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 –
Estatuto do Idoso; Decreto nº 3.298/1999 –Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
 
ELETRICISTA:  Instalações  e  manutenção  predial  de  circuitos  elétricos;  Instalação  e  manutenção  de  disjuntores  termomagnéticos  de  baixa  tensão; 
Levantamento  e  quantificação  de  materiais  elétricos  para  instalação  de  quadro  de  energia  elétrica,  tomada  elétrica,  interruptores,  tubulações  e  de 
condutores  elétricos;  Identificação,  uso  e  conservação  de  ferramentas  utilizadas  para  instalações  elétricas; Montagem  e  instalação  de  dispositivos  de 
comando de  iluminação e  sinalização,  interruptores paralelo,  interruptor de minuteria,  interruptor automático de presença,  rele  fotoelétrico,  cigarras e 
campainhas; Fornecimento de energia elétrica,  limites de  fornecimento especificações de entradas de energia, consumidor  individual e edifícios de usos 
coletivo;  Instalação  de motores monofásicos  e  trifásicos  e  seus  respectivos  esquemas  de  ligação  para  níveis  de  tensão  elétrica  127  volts  e  220  volts; 
Instalação de ventiladores de teto com controle de comando com duas rotações; Montagem e instalações de luminária fluorescente com reator de partida 
rápida para ate 04 (quatro) lâmpadas. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS: Tipos de tributos. Fiscalização de tributos: organização de processos, auditoria fiscal e cumprimento de leis e regulamentos municipais; 
A receita do município: fontes, arrecadação, sonegação, cadastro de contribuintes; Receita e despesa pública: conceitos, classificação, escrituração; Análise 
de balanço,  talonários, selos de controle, notas  fiscais e  livros  fiscais; Bens públicos: cálculos e avaliações. Despesas públicas,  licitação,  impostos. Código 
Tributário Municipal: Noções básicas. 
 
MESTRE  DE  OBRAS:  Noções  básicas:  nivelamento,  alinhamento,  esquadro,  prumada,  unidades  de  medida,  argamassa,  concreto,  traços.  Leitura  e 
interpretação de projetos. Materiais de  construção.  Ferramentas.  Locação da obra. Escavação da obra. Fundação. Parede. Acabamento. Classificação de 
madeiras  e  seu  uso.  Conhecimento  e  uso  das  ferramentas  como:  formão,  madeira  líquida,  escova  de  aço,  compasso,  falso  compasso  esquadro  de 
marceneiro, maçarico, metro, marginador, nível de bolha de ar, pé de cabra, disco de polir, suporte, transferidor, garlopa, tampa, verruma, calço, chave de 
parafuso de catraca e espiral, plaina, serras, serrotes, braçadeiras, tornos, talhadeiras, lima, martelo, pregos, cola, rolos, pincéis, entre outros. Conservação 
de  ferramentas. Métodos  de  serração  e  aparelhamento.  Procedimentos:  rebotar,  chanfrar,  cavilhar,  pregar,  colar,  recortar,  encaixar,  esquadriar,  limar, 
atinar, perfurar, polir, esmerilhar, aplainar, tingir, envernizar, aparafusar. Equipamentos de Segurança. Normas de Segurança da Construção Civil. Noções de 
primeiros socorros. 
 
MOTORISTA / VEÍCULO ESCOLAR: Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. Sinalização horizontal, 
vertical, por apitos, gestos e semáforos. Noções básicas sobre complexo de trânsito. O homem: seu preparo técnico, psicológico e educacional como usuário 
da  via. A Via:  sua  importância para  a  circulação  veicular,  seu uso pelo  condutor  e  seu uso pelo pedestre. O Veículo:  seu  conhecimento  como meio de 
comunicação e de transporte, seu uso e manutenção. O Código Nacional de Trânsito e seu regulamento. O comportamento do condutor na direção veicular. 
O comportamento do pedestre nas vias de circulação. A direção defensiva, sua  importância para a segurança do trânsito. tipos de habilitação; O uso dos 
equipamentos  obrigatórios  e  os  acessórios  de  segurança.  O  comportamento  específico  do  condutor  no  transporte  de  passageiros  de  cargas  pesadas 
perigosas e socorros urgentes. 
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OPERADOR  DE MÁQUINA  PESADA:  Legislação  de  trânsito  no  seu  todo  conforme  preceitua  o  Código  Nacional  de  Trânsito  Lei  9.503/97;  Sinalização 
horizontal, vertical, por apitos, gestos e semáforos. Noções básicas sobre complexo de trânsito; Serviços de Operação de Máquinas Pesadas e Leves, bem 
como sua conservação e funcionamento. Trabalhos de operação de escavadeiras, Guindastes, Tratores de Esteiras e de Rodas, Reboques, Motoniveladoras, 
Carregadeiras, Rolo Compressor e outros. Lubrificação de pinos e verificação de nível de óleo e estado dos filtros. Reparos de emergência, Conservação de 
máquinas e equipamentos pesados. Guarda e aquisição de material de reparos e reposição. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Políticas públicas de  saúde no Brasil: Evolução histórica; Sistema Único de Saúde  (SUS). Ética e  legislação em enfermagem: 
Princípios básicos de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Técnicas básicas de enfermagem: 
Sinais  vitais; Mensuração  de  altura  e  peso; Assepsia  e  controle  de  infecção.  Biossegurança; Administração  de medicamentos  (noções  de  farmacologia, 
cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica 
e vesical; Coleta de material para exames  laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dietas oral e enteral. Enfermagem médico‐cirúrgica: 
Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto‐imunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e 
do  sistema  hematopoiético;  Preparo,  acondicionamento  e métodos  de  esterilização  e  desinfecção  de materiais;  Atendimento  de  emergência:  parada 
cardiorespiratória, corpos estranhos,  intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de 
transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno‐infantil: Assistência à gestante 
no  período  pré‐natal,  pré‐parto,  parto  e  puerpério;  Complicações  obstétricas;  Recém‐nascido  normal  e  patológico;  Crescimento  e  desenvolvimento  da 
criança; Aleitamento materno; Doenças  da  Primeira  Infância.  Enfermagem  em  Saúde  Pública:  Imunização  básica  na  infância; Vigilância  epidemiológica; 
Atenção à Saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. 
 
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE: Processos de mensuração. Métodos de mensuração. Conhecimento de equipamentos específicos da fiscalização, como: GPS, 
Decibilímetro, Peagametro, Escala de Ringelman; Lei n° 6.938/81, de 31 de Agosto de 1981‐ Política Nacional de Meio Ambiente; Condutas e Atividades 
Lesivas ao Meio Ambiente  ‐  Lei n° 9.605/98, de 12 de  Fevereiro de 1998;  Lei dos Crimes Ambientais; Política Nacional de Educação Ambiental  ‐  Lei n° 
9.795/99, de 27 de Abril de 1999; Código Florestal Brasileiro e alterações ‐Lei n° 12.651/12, de 25 de Maio de 2012; Lei n° 9.958/00, de 18 de Julho de 2000 – 
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação Ambiental; Lei n° 9.433/97, de 08 de  Janeiro de 1997 –  Institui a Política Nacional dos Recursos 
Hídricos; Noções de Ecologia. Saneamento. Tratamento de Resíduos industriais e domésticos. Preservação e Conservação dos Recursos Naturais. 
 
TÉCNICO  EM  VIGILÂNCIA  SANITÁRIA:  Sistema  Único  de  Saúde  ‐  SUS:  conceitos,  fundamentação  legal,  princípios  e  diretrizes.  Vigilância  em  Saúde: 
Epidemiológica, Ambiental e Sanitária. Saneamento básico: importância do tratamento da água e esgoto e do destino do lixo. Caracterização de endemias e 
epidemias. Dengue. Controle de vetores. Avaliação das condições sanitárias para o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação 
de  serviços, de  estabelecimentos prestadores de  serviços  de  saúde  e de  estabelecimentos  de  interesse  à  saúde. Biossegurança  e  controle de  infecção 
hospitalar. Resíduos de serviços de saúde. Saúde do Trabalhador. Animais peçonhentos. Boas práticas de manipulação de alimentos. 
 

# 3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS – MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – ATUALIDADES – CONHECIMENTOS LOCAIS ‐ CONHECIMENTOS 
GERAIS /CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CÍFICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL. 

 
CONTEÚDO COMUM – LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos verbais e não‐verbais. Classificação das palavras: substantivo, artigo, 
adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção. Verbo: flexões em tempo, modo, número e pessoa. Sinônimos e Antônimos. Oração, frase e período. 
Termos essenciais e  integrantes da oração: sujeito e predicado, complementos verbais e nominais, adjuntos adverbiais e nominais, aposto. Concordância 
nominal e verbal. Acentuação gráfica. Pontuação. Ortografia. 
 
CONTEÚDO COMUM – MATEMÁTICA: Equação do 1º grau, frações ordinárias, sistema de numeração, numerais, decimais, numeração romana, operação 
com números naturais, problemas com quatro operações, expressões, razões e proporções, juros; porcentagem; operação com número inteiro, regra de três 
simples e composta; Sistema Métrico Decimal  (comprimento e volume). RACIOCÍNIO LÓGICO: Medir a habilidade do candidato em entender as  relações 
entre as pessoas,  lugares, coisas, objetos, etc. Deduzir novas  informações das relações  fornecidas, através de raciocínio básico. Verificar a capacidade de 
utilizar‐se de raciocínio analítico e dedutivo. 1) Interpretação de seqüências numéricas; 2) Interpretação de seqüências lógicas através do uso de figuras; 3) 
Interpretação de seqüências lógicas através do uso de símbolos. 
 
CONTEÚDO  COMUM  –  ATUALIDADES:  Conhecimentos marcantes  do  cenário  cultural,  político,  científico,  econômico  e  social  no  Brasil  e  no mundo. 
Princípios  de  organização  social,  cultural,  saúde, meio  ambiente,  política  e  econômica  brasileira.  Análise  dos  principais  conflitos  nacionais  e mundiais. 
Assuntos de  interesse  geral  ‐  nacional ou  internacional  ‐  amplamente  veiculados, nos últimos dois  anos, pela  imprensa  falada ou  escrita  de  circulação 
nacional ou local ‐ rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS LOCAIS: 1. Município de Cardeal da Silva, (meios de transporte e comunicação, limites, pontos extremos, relevo, 
clima, hidrografia, extrativismo, pontos turísticos e folclore) 2. As Autoridades (municipais e Serviços Públicos). 3. Símbolos do município. 4. Datas Cívicas e 
Sociais. 5. Atualidades (acontecimentos importantes ocorridos em Cardeal da Silva). 
 
MOTORISTA / AMBULÂNCIA:  Legislação de  trânsito no  seu  todo  conforme preceitua o Código Nacional de Trânsito  Lei 9.503/97. Sinalização horizontal, 
vertical, por apitos, gestos e semáforos. Noções básicas sobre complexo de trânsito. O homem: seu preparo técnico, psicológico e educacional como usuário 
da  via. A Via:  sua  importância para  a  circulação  veicular,  seu uso pelo  condutor  e  seu uso pelo pedestre. O Veículo:  seu  conhecimento  como meio de 
comunicação e de transporte, seu uso e manutenção. O Código Nacional de Trânsito e seu regulamento. O comportamento do condutor na direção veicular. 
O comportamento do pedestre nas vias de circulação. A direção defensiva, sua  importância para a segurança do trânsito. tipos de habilitação; O uso dos 
equipamentos  obrigatórios  e  os  acessórios  de  segurança.  O  comportamento  específico  do  condutor  no  transporte  de  passageiros  de  cargas  pesadas 
perigosas e socorros urgentes. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / PEDREIRO / PINTOR / PORTEIRO / SEPULTADOR / VIGIA / OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA / AGENTE DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR / AGENTE DE PORTARIA ESCOLAR / AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR: Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, 
da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres  Individuais e Coletivos; Relações humanas no  trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina  geral. Organização do  local de  trabalho e processos de  trabalho. Boas maneiras. Noções básicas de primeiros  socorros, higiene 
pessoal, meio ambiente, primeiros  socorros,  segurança e acidentes do  trabalho  suas  causas e prevenção. Normas de  segurança,  conceito de proteção e 
equipamentos de proteção. Comportamento no local de trabalho. 
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* * * *   A N E X O   I   * * * *  

 
I. GRUPO OCUPACIONAL: SUPERIOR DE APOIO ESPECIALIZADO (SAE) 

Cód. Cargo Efetivo Vagas Carga Horária 
Semanal 

Vencimento Requisitos Taxa 
(R$) 

- 1 - Assistente em Informática 01 40 RS 1.500,00 
Nível Superior na área especifica de Sistemas da 
Informação + Registro no Conselho Correspondente. 65,00 

- 2 - Assistente Social 01 30 R$ 2.000,00 
Nível Superior na área especifica + Registro no Conselho 
Correspondente. 65,00 

- 3 - Enfermeiro 05 40 R$ 3.000,00 
Nível Superior na área especifica + Registro no Conselho 
Correspondente. 

65,00 

- 4 - Farmacêutico  01 20 R$ 2.000,00 
Nível Superior na área especifica + Registro no Conselho 
Correspondente. 

65,00 

- 5 - Fisioterapeuta 02 30 R$ 2.000,00 Nível Superior na área especifica + Registro no Conselho 
Correspondente. 

65,00 

- 6 - Médico Clínico Geral 06 12 R$ 1.600,00 
Nível Superior na área especifica + Registro no Conselho 
Correspondente. 65,00 

- 7 - Médico Psiquiatra 01 12 R$ 1.400,00 
Nível Superior na área especifica + Registro no Conselho 
Correspondente. 65,00 

- 8 - Médico Ultrassonografista 01 12 R$ 1.400,00 
Nível Superior na área especifica + Registro no Conselho 
Correspondente. 

65,00 

- 9 - Nutricionista 01 30 R$ 2.000,00 
Nível Superior na área especifica + Registro no Conselho 
Correspondente. 

65,00 

- 10 - Odontólogo 40h (quarenta horas) 01 40 R$ 4.000,00 Nível Superior na área especifica + Registro no Conselho 
Correspondente. 

65,00 

- 11 - Psicólogo 02 30 R$ 2.000,00 
Nível Superior na área especifica + Registro no Conselho 
Correspondente. 65,00 

 
II. GRUPO OCUPACIONAL: INTERMEDIÁRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO (IAD) 

Cód. Cargo Efetivo Vagas 
Carga Horária 

Semanal 
Vencimento Requisitos 

Taxa 
(R$) 

- 12 - Agente de Gestão Administrativo 01 40 R$ 975,00 
Nível Médio Completo + Conhecimentos básicos de 
Informática + Conhecimentos específicos da função. 

50,00 

- 13 - Assistente Administrativo 10 40 R$ 950,00 Nível Médio Completo + Conhecimentos básicos de 
Informática + Conhecimentos específicos da função. 

50,00 

- 14 - Assistente de Farmácia 01 40 R$ 950,00 
Nível Médio Completo + Conhecimentos específicos da 
função. 50,00 

- 15 - Assistente em Saúde Bucal 01 40 R$ 950,00 
Nível Médio Completo + Curso específico com carga 
horária de 600(seiscentas) horas 50,00 

- 16 - Educador Social 01 40 R$ 1.100,00 
Nível Médio Completo + Conhecimentos específicos da 
função. 

50,00 

- 17 - Eletricista 01 40 R$ 1.000,00 Nível Médio Completo + Curso específico de Eletricista 50,00 
- 18 - Fiscal de Tributos 01 40 R$ 1.100,00 Nível Médio Completo + Curso específico de Eletricista 50,00 

- 19 - Mestre de Obras 01 40 R$ 1.100,00 
Nível Médio Completo + Curso específico de Mestre de 
Obras 

50,00 

- 20 - Motorista Categoria D 03 40 R$ 1.400,00 
Nível Médio Completo + CNH “D”; Experiência mínima de 
01 (um) ano. 

50,00 

- 21 - Operador de Maquinas Pesadas 01 40 R$ 1.600,00 
Nível Médio Completo + CNH “D” + Curso Técnico de 
Operador de Máquinas Pesadas + Experiência mínima de 
01 (um) ano. 

50,00 

- 22 - Técnico de Enfermagem 17 40 R$ 1.200,00 
Nível Médio Completo + Curso Técnico em Enfermagem 
com carga horária de 1.200(mil e duzentas) horas 

50,00 

- 23 - Técnico em Meio Ambiente 01 30 R$ 1.100,00 

Nível Médio Completo + Curso Técnico em Meio Ambiente 
com carga horária de 800 (oitocentas) horas + 
Conhecimentos básicos de Informática + Conhecimentos 
específicos da função. 

50,00 

- 24 - Técnico em Vigilância Sanitária 01 30 R$ 1.100,00 

Nível Médio Completo + Curso Técnico em Vigilância 
Sanitária com carga horária de 800 (oitocentas) horas + 
Conhecimentos básicos de Informática + Conhecimentos 
específicos da função. 

50,00 

 
III. GRUPO OCUPACIONAL: BÁSICO DE APOIO OPERACIONAL 

Cód. Cargo Efetivo Vagas Carga Horária 
Semanal 

Vencimento Requisitos Taxa 
(R$) 

- 25 - Auxiliar de Serviços Gerais 05 40 R$ 880,00 
Nível Fundamental Incompleto + Conhecimentos 
específicos da função. 35,00 

- 26 - Motorista - Ambulância Categoria C 08 40 R$ 1.400,00 
Nível Fundamental Incompleto + CNH “C”; Experiência 
mínima de 01 (um) ano. 35,00 

- 27 - Pedreiro 01 40 R$ 880,00 
Nível Fundamental Incompleto + Conhecimentos 
específicos da função. 

35,00 

- 28 - Pintor 01 40 R$ 880,00 
Nível Fundamental Incompleto + Conhecimentos 
específicos da função. 

35,00 

- 29 - Porteiro 04 40 R$ 880,00 Nível Fundamental Incompleto + Conhecimentos 
específicos da função. 

35,00 

- 30 - Sepultador 01 40 R$ 880,00 
Nível Fundamental Incompleto + Conhecimentos 
específicos da função. 35,00 

- 31 - Vigia  03 40 R$ 880,00 
Nível Fundamental Incompleto + Conhecimentos 
específicos da função. 35,00 
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IV. GRUPO OCUPACIONAL: BÁSICO EM REGIME DE TEMPO PARCIAL DE TRABALHO (RTPT) 

Cód. Cargo Efetivo Vagas 
Carga Horária 

Semanal Vencimento Requisitos 
Taxa 
(R$) 

- 32 - Engenheiro Civil 01 15 R$1.500,00 
Nível Superior na área especifica + Registro no 
Conselho Correspondente. 65,00 

- 33 - Operador de Bomba D'água (Boa Vista) * 01 

15 R$ 330,00 
Nível Fundamental Incompleto + Residir no Distrito 

onde será lotado 
35,00 

- 34 - Operador de Bomba D'água (Calçada) * 01 

- 35 - Operador de Bomba D'água (Cambuizinho) * 01 

- 36 - Operador de Bomba D'água (Candembá) * 01 

- 37 - Operador de Bomba D'água (Maravilha) * 01 

- 38 - Operador de Bomba D'água (Serradinho) * 01 

- 39 - Operador de Bomba D'água (Uruçu) * 01 

* O candidato às vagas de operador de Bomba D'agua deverá residir na localidade em que irá atuar. 
 

V. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Cód. Cargo Efetivo Vagas 
Carga Horária 

Semanal Vencimento Requisitos 
Taxa 
(R$) 

- 40 - Assistente Administrativo Escolar 05 30 R$ 880,00 
Nível Médio Completo + Conhecimentos básicos de 
Informática + Conhecimentos específicos da função. 

50,00 

- 41 - Assistente Itinerante Escolar 07 30 R$ 880,00 Nível Médio Completo + Formação em Magistério. 50,00 

- 42 - Auxiliar de Classe 04 30 R$ 880,00 Nível Médio Completo + Formação em Magistério. 50,00 

- 43 - Motorista - Veiculo Escolar – Cat."D" 02 30 R$ 1.400,00 Nível Médio Completo + CNH “D”; Experiência mínima 
de 01 (um) ano. 

50,00 

- 44 - Agente de Alimentação Escolar 04 30 R$ 880,00 
Nível Fundamental Incompleto + Conhecimentos 
específicos da função. 35,00 

- 45 - Agente de Portaria Escolar 02 30 R$ 880,00 
Nível Fundamental Incompleto + Conhecimentos 
específicos da função. 

35,00 

- 46 - Agente de Serviço Escolar 05 30 R$ 880,00 
Nível Fundamental Incompleto + Conhecimentos 
específicos da função. 

35,00 
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C R O N O G R A M A  

 

ATIVIDADES  DATAS PREVISTAS 

Publicação do Extrato do Edital de abertura.  06/05/2016 

Período para solicitação de inscrição. 
Das 08h do dia 11/05 às 23h59min do dia 

23/05/2016 

Período para pagamento da taxa de inscrição.  De 11/05 a 24/05/2016 

Período para postagem de laudo médico. (Somente para solicitação de condição especial para realizar a 
prova objetiva e identificação de pessoa com necessidade especial) 

De 11/05 a 23/05/2016 

Divulgação da relação de candidatos inscritos e do local de realização das provas objetivas  06/06/2016 

Aplicação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos  12/06/2016 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar)  13/06/2016 

Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas  14 e 15/06/2016 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas Objetivas.  22/06/2016 

Divulgação do Resultado Oficial do Gabarito Definitivo das Provas Objetivas  22/06/2016 

Divulgação do Resultado das Provas Objetivas e Notas Títulos  27/06/2016 

Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da Prova Objetiva e Notas de Títulos  28 e 29/06/2016 

Divulgação do resultado do  julgamento dos recursos contra a pontuação da prova objetiva e Notas de 
Títulos. 

01/07/2016 

Publicação do Resultado Final  01/07/2016 

 
A  interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única buscar corrigir algum erro material que esteja presente no 
resultado ora apresentado. Trata‐se de eventual erro na soma das notas, no critério de desempate, erro no nome do candidato, cargo ou 
localidade. Não  será  permitida  nenhuma  espécie  de  reavaliação  acerca  de mérito  referente  a  questões  objetivas  ou  sobre  os  títulos 
apresentados. 
 
Todas  as publicações  serão divulgadas  até  às 18:00h da data  estipulada, no  site da PLANEJAR: www.planejarconcursos.com.br,  e nos 
murais do átrio da Sede Administrativo Municipal, Centro – Cardeal da Silva / BA. 
 
O  cronograma de execução do  concurso poderá  ser  alterado pela PLANEJAR e/ou pelo MUNICÍPIO DE CARDEAL DA  SILVA,  a qualquer 
momento, em havendo  justificadas razões, sem que caiba aos  interessados qualquer direito de se opor, ou algo reivindicar em razão de 
alguma alteração. 
 

Cardeal da Silva, 06 de Abril de 2016. 
 
 
 
 

Maria Quitéria Mendes de Jesus 
Prefeita Municipal 

 
 

Arlindo Salvador de Oliveira 
Presidente da Comissão para Acompanhamento e Fiscalização 
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