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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA BAHIA 

 24 DE MARÇO DE 2016 

 

O Prefeito Municipal de Itabuna/BA, no uso de suas atribuições legais, notadamente as previstas na Lei nº 2.242 

de 18 de junho de 2007, Decreto nº 7.899 de 12 de novembro de 2007 e Decreto nº 8.567 de 09 de abril de 2009, 

com suas alterações, torna público que realizará por meio da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - 

FUNCAB, Concurso Público visando o provimento de cargos efetivos do quadro de servidores da Prefeitura 

Municipal de Itabuna/BA, mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, sendo executado pela 

Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB. 

1.2. A realização da inscrição implica na concordância do candidato com as regras estabelecidas neste Edital, com 

renúncia expressa a quaisquer outras. 

1.3. O prazo de validade do presente Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da 

homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período. 

1.4. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas via Internet, conforme especificado no Item 4. 

1.5. Todo o processo de execução deste Concurso Público, com as informações pertinentes, estará disponível no 

site www.funcab.org.  

1.6. Todos os atos oficiais relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial dos Municípios e nos 

sites www.funcab.org e www.prefeituradeitabuna.com.br.   

1.7. O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Concurso Público nos sites citados no subitem 

acima, pois, caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, elas serão neles divulgadas. 

1.8. Os conteúdos programáticos para todos os cargos estão disponíveis no ANEXO III. 

1.9. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no Quadro de Pessoal Efetivo do Município de Itabuna/BA 

pertencerão ao regime jurídico celetista. 

1.10. Os cargos/secretaria, carga horária, quantitativo de vagas, requisitos e salário base inicial são os 

estabelecidos no ANEXO I. 

1.11. O número de vagas ofertadas no Concurso Público poderá ser ampliado durante o prazo de validade do 

Certame, desde que haja dotação orçamentária própria disponível e vagas em aberto aprovadas por lei. 

1.12. As atribuições dos cargos constam no ANEXO IV. 

1.13. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no site www.funcab.org para consulta e impressão. 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS  
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2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes: 

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público; 

b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 

igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do 

parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal; 

c) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos; 

d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 

e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis; 

f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo 

público; 

g) apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso, conforme requisito do 

cargo pretendido, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado por 

meio da apresentação de original e cópia do respectivo documento, observado o ANEXO I deste Edital; 

h) estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de conselho de classe correspondente a sua 

formação profissional, quando for o caso, devidamente comprovado com a documentação exigida; 

i) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do 

cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada; 

j) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da posse;  

k) apresentar declaração negativa de antecedentes criminais; 

l) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos; 

m) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público; 

n) apresentar declaração de bens. 

2.2. O candidato, se aprovado, por ocasião da nomeação, deverá provar que possui todas as condições para a 

investidura no cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos exigidos pelo presente Edital e 

outros que lhe forem solicitados, confrontando-se, então, declaração e documentos, sob pena de perda do direito 

à vaga. 

3. DAS ETAPAS 

3.1. O presente Concurso Público será composto das seguintes etapas: 

1ª Etapa: Prova Objetiva para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório; 

2ª Etapa: Prova Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, somente para o cargo de Advogado; 

3ª Etapa: Prova de Títulos, de caráter unicamente classificatório, somente para os cargos de Professor e Educador 

Físico;  

4ª Etapa: Prova Prática, de caráter eliminatório, somente para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas 

Pesadas e Professor de Libras. 



 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
                                                           

 3  

3.2. Ao final de cada etapa, o resultado será divulgado no site www.funcab.org. 

3.3. As etapas serão rezalizadas na cidade de Itabuna/BA. A critério da FUNCAB e da Prefeitura Municipal de 

Itabuna/BA, havendo necessidade, candidatos poderão ser alocados para outras localidades adjacentes ao 

Município de Itabuna/BA. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o presente Concurso Público, das quais 

não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese. 

4.1.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos para o cargo. 

4.1.1.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato/interessado a identificação correta e precisa dos requisitos 

e das atribuições do cargo. 

4.2. A inscrição no Concurso Público exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital. 

4.3. As inscrições deverão ser realizadas pela Internet: no site www.funcab.org no prazo estabelecido no 

Cronograma Previsto - ANEXO II. 

4.4. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição On-line sua opção 

de Cargo e Secretaria. Depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração desta opção. 

4.5. Será facultado ao candidato, inscrever-se para mais de um cargo, desde que não haja coincidência nos dias e 

turnos de aplicação das Provas Objetivas, a saber:  

TURNO DA MANHÃ  TURNO DA TARDE  

ENSINO MÉDIO  
ENSINO FUNDAMENTAL 

ENSINO SUPERIOR 

4.6. Para se inscrever para mais de um cargo, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição para cada 

cargo/secretaria escolhidos e pagar o valor da inscrição correspondente a cada opção. É de responsabilidade 

integral do candidato o pagamento correto do valor da inscrição, devendo o mesmo arcar com ônus de qualquer 

divergência de valor. 

4.6.1. A possibilidade de efetuar mais de uma inscrição proporcionará maior oportunidade de concorrência aos 

candidatos, devendo ser observada a lei específica que trata sobre a acumulação dos cargos públicos, no caso de 

aprovação do candidato em mais de um cargo público. 

4.6.2. O candidato que efetuar mais de uma inscrição, cujas provas forem aplicadas no mesmo dia e turno, terá 

sua primeira inscrição paga ou isenta automaticamente cancelada, não havendo ressarcimento do valor da 

inscrição paga, referente à primeira inscrição. 

4.6.2.1. Não sendo possível identificar a última inscrição paga ou isenta, será considerado o número gerado no 

ato da inscrição, validando-se a última inscrição gerada. 



 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
                                                           

 4  

4.7. O valor da inscrição será: 

R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos de Ensino Fundamental; 

R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de Ensino Médio; 

R$ 100,00 (cem reais) para os cargos de Ensino Superior. 

4.7.1. A importância recolhida, relativa à inscrição, não será devolvida em hipótese alguma, salvo em caso de 

cancelamento do Concurso Público, exclusão do cargo oferecido ou em razão de fato atribuível somente à 

Administração Pública. 

4.8. . Não será concedida isenção total ou parcial do valor da inscrição, ressalvado o caso de Doadores de Sangue, 

previsto na Lei Municipal n. 2.312, de 20 de maio de 2015, ou o candidato inscrito no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda, ambos nos termos do 

Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007, e segundo o procedimento descrito abaixo: 

4.8.1. Roteiro para solicitação da isenção de pagamento do valor da inscrição nos termos do Decreto Federal nº 

6.135, de 26 de junho de 2007. 

4.8.1.1. Para a realização da inscrição com isenção do pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá 

preencher o Formulário de Inscrição, via Internet, no site www.funcab.org, no qual indicará o Número de 

Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal, e firmará declaração de que pertence à 

família de baixa renda.  

4.8.1.1.1. Não será concedida a isenção do pagamento do valor da inscrição a candidato que não possua o 

Número de Identificação Social (NIS) já identificado e confirmado na base de dados do CadÚnico, na data da sua 

inscrição.  

4.8.1.2. A FUNCAB consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas 

pelo candidato. 

4.8.1.3. Não serão analisados os pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles que não 

contenham informações suficientes para a correta identificação do candidato na base de dados do Órgão Gestor 

do CadÚnico. 

4.8.2. Doadores de Sangue: 

a) acessar o endereço eletrônico www.funcab.org, impreterivelmente, entre os dias previstos para solicitação de 

isenção, conforme Cronograma Previsto – ANEXO II; 

b) preencher a ficha de solicitação de isenção do valor da inscrição on-line; 

c) imprimir e assinar a ficha devidamente preenchida; 

d) anexar declaração original de que tenha doado sangue em centros de coleta mantidos ou credenciados pela 

União, Estado ou Município, pelo menos por 04 (quatro) vezes, se homem, e 03 (três) vezes se mulher, em um 

período de 24 (vinte e quatro) meses anteriores à realização do Concurso; 

e) anexar cópia da Carteira de Identidade, devidamente autenticada em cartório; e 



 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
                                                           

 5  

f) enviar via SEDEX para o Concurso Público Prefeitura Municipal de Itabuna Caixa Postal n. 105.722 – CEP: 

24.210.970– Niterói/R, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o 

correio eletrônico notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da 

Ficha de Inscrição, data de postagem e o número identificador do objeto. 

4.8.3. A inscrição com o pedido de isenção deverá ser efetuada nas datas previstas no Cronograma Previsto - 

ANEXO II, a partir das 10h do primeiro dia até as 23h59 do último dia. 

4.8.4. A relação das isenções deferidas e indeferidas será disponibilizada no site www.funcab.org, na data 

prevista no Cronograma Previsto - ANEXO II. 

4.8.5. O candidato disporá, unicamente, de 02(dois) dias para contestar o indeferimento, exclusivamente 

mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.funcab.org, a partir das 8h do 

primeiro dia até as 23h59 do último dia do prazo previsto no Cronograma Previsto - ANEXO II, considerando-se o 

Horário do Estado da Bahia/BA. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

4.8.5.1. O candidato, que tiver seu pedido de isenção indeferido, terá que efetuar todos os procedimentos para 

inscrição descritos no subitem 4.9.  

4.8.6. O candidato com isenção deferida terá sua inscrição automaticamente efetivada. 

4.8.7. As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão de inteira 

responsabilidade do candidato, respondendo este, por qualquer erro ou falsidade.  

4.8.8. Não será concedida isenção de pagamento do valor da inscrição ao candidato que:  

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

b) fraudar e/ou falsificar informação ou documento; 

c) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste Edital. 

4.8.9. Não será permitida, após o envio do pedido de isenção, a complementação da informação.  

4.8.10. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor da inscrição via postal, fax, correio 

eletrônico ou similar. 

4.8.11. Sendo constatada, a qualquer tempo, a falsidade de qualquer informação, será cancelada a inscrição 

efetivada e anulados todos os atos dela decorrentes, respondendo o candidato, pela falsidade praticada, na 

forma da lei. 

4.8.12. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento do valor da 

inscrição dentro do prazo estabelecido para inscrição estará automaticamente excluído do Concurso Público. 

4.8.13. O candidato que tiver a isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição paga para o mesmo 

cargo, terá a isenção cancelada. 

4.9. Da inscrição pela Internet 

4.9.1. Para se inscrever pela internet, o candidato deverá acessar o site www.funcab.org, onde constam o Edital, a 

Ficha de Inscrição via Internet e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição. A inscrição pela Internet 
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estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, desde as 10 horas do 1º dia de inscrição até as 

23h59 do último dia de inscrição, conforme estabelecido no Cronograma Previsto – ANEXO II, considerando-se o 

Horário do Estado da Bahia/BA. 

4.9.2. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da Ficha de Inscrição via 

Internet e demais procedimentos, tomando todo o cuidado com a confirmação dos dados preenchidos antes de 

enviar a inscrição, evitando-se que o botão de rolagem do mouse seja acionado indevidamente e altere os 

respectivos dados. 

4.9.3. Ao efetuar a inscrição via Internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento 

do valor da inscrição até a data do seu vencimento. Caso o pagamento não seja efetuado, deverá acessar o site 

www.funcab.org e emitir a 2ª via do boleto bancário, que terá nova data de vencimento.  A 2ª via do boleto 

bancário estará disponível no site para impressão até as 15 horas do último dia de pagamento, considerando-se 

o Horário do Estado da Bahia/BA. A data limite de vencimento do boleto bancário será o primeiro dia útil após o 

encerramento das inscrições. Após essa data, qualquer pagamento efetuado será desconsiderado. 

4.9.4. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, 

que deverá ser feito dentro do prazo estabelecido, em qualquer agência bancária, obrigatoriamente por meio do 

boleto bancário específico, impresso pelo próprio candidato no momento da inscrição. Não será aceito 

pagamento feito por meio de depósito bancário, DOC´s ou similares. 

4.9.4.1. Caso haja qualquer divergência entre o valor da inscrição e o valor pago, a inscrição não será confirmada.  

4.9.5. O boleto bancário pago, autenticado pelo banco ou comprovante de pagamento, deverá estar de posse do 

candidato durante todo o Certame, para eventual certificação e consulta pelos organizadores. Boletos pagos em 

casas lotéricas poderão demorar mais tempo para compensação. 

4.9.6. Os candidatos deverão verificar a confirmação de sua inscrição no site www.funcab.org a partir do quinto 

dia útil após a efetivação do pagamento do boleto bancário. 

4.9.7. A confirmação da inscrição deverá ser impressa pelo candidato e guardada consigo, juntamente com o 

boleto bancário e respectivo comprovante de pagamento. 

4.9.8. O descumprimento de quaisquer das instruções para inscrição via Internet implicará no cancelamento da 

mesma. 

4.9.9. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com antecedência, 

evitando-se o possível congestionamento de comunicação do site www.funcab.org nos últimos dias de inscrição. 

4.9.10. A FUNCAB não será responsável por problemas na inscrição ou emissão de boletos via Internet, motivados 

por falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação nos últimos dias do período de 

inscrição e pagamento, que venham a impossibilitar a transferência e o recebimento de dados. 

5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

5.1. Às pessoas com deficiência, amparadas pelo Art. 37 do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 
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1999, que regulamenta a Lei nº 7.853 de 1989, e de suas alterações, e nos termos do presente Edital, será 

reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no Concurso Público.  

5.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este deverá 

ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas. 

5.1.1.1 No caso do cargo em que não tenha reserva imediata para candidatos com deficiência, em virtude do 

número de vagas, o candidato com deficiência poderá se inscrever para o cadastro de reserva, já que a Prefeitura 

Municipal de Itabuna/BA pode, dentro da validade do Concurso Público, alterar o seu quadro criando novas 

vagas. 

5.1.2. Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde que 

comprovada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo para o qual o candidato se inscreveu. 

5.1.3. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de 

vagas igual ou superior a 5 (cinco). 

5.2. É considerada deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o 

ser humano, conforme previsto em legislação pertinente. 

5.3. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência participarão do 

Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao local de aplicação de 

prova, ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação 

mínima exigida e a todas as demais normas de regência do Concurso Público. 

5.4. Os candidatos com deficiência, aprovados no Concurso Público, terão seus nomes publicados em lista à parte 

e figurarão também na lista de classificação geral. 

5.5. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 5.1 e que declararem sua condição por ocasião da 

inscrição, caso convocados para posse, deverão se submeter à perícia médica realizada por Junta Médica do 

Município de Itabuna/BA, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a 

compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo. 

5.6. No caso de não haver candidatos deficientes aprovados nas provas ou na perícia médica, ou de não haver 

candidatos aprovados em número suficiente para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, as vagas 

remanescentes serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 

5.7. Após a investidura no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar o direito a concessão de 

readaptação ou de aposentadoria por invalidez. 

6. DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

6.1. A inscrição das pessoas com deficiência far-se-á nas formas estabelecidas neste Edital, observando-se o que 

se segue. 

6.2. A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, sob as penas da lei, declarar 
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esta condição no campo específico da Ficha de Inscrição On-line. 

6.3. O candidato com deficiência que efetuar sua inscrição via Internet deverá, até o último dia de pagamento da 

inscrição, enviar cópia simples da carteira de identidade ou CPF, e o laudo médico ORIGINAL ou cópia autenticada 

em cartório, atestando claramente a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, via 

SEDEX ou carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), para a FUNCAB – Concurso Público Itabuna/BA, Caixa 

Postal n. 105722– CEP: 24.210.970– Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de 

mensagem encaminhada para o correio eletrônico notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome 

completo do candidato, número da Ficha de Inscrição, data de postagem e o número identificador do objeto. 

6.4.  Em caso de solicitação de tempo adicional, o candidato deverá enviar a justificativa acompanhada de parecer 

emitido por especialista da área de sua deficiência, original ou cópia autenticada em cartório, juntamente com o 

laudo médico, conforme disposto no subitem 6.3 deste Edital e previsto no § 2º do artigo 40 do Decreto nº 

3.298/1999 e suas alterações. 

6.4.1. A realização das provas em condições especiais requeridas pelo candidato, conforme disposto no subitem 

6.4, ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação da FUNCAB, observados os critérios de viabilidade e 

razoabilidade. 

6.5. O candidato que não declarar a deficiência conforme estabelecido no subitem 6.2, ou deixar de enviar o 

laudo médico ORIGINAL ou cópia autenticada em cartório ou enviá-lo fora do prazo determinado, perderá a 

prerrogativa em concorrer às vagas reservadas. 

6.6. A relação das pessoas que se declararam com deficiência estará disponível no site www.funcab.org, na data 

indicadas no Cronograma Previsto – ANEXO II. 

6.6.1. O candidato poderá interpor recurso contra a relação preliminar das pessoas que se declararam com 

deficiência nas datas indicadas no Cronograma Previsto – ANEXO II, das 08h do primeiro dia até as 18h do último 

dia. 

7. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA 

7.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter às Provas Objetiva e Discursiva, o candidato 

deverá solicitá-las no ato da inscrição, no campo específico da Ficha de Inscrição, indicando claramente quais os 

recursos especiais necessários, arcando o candidato com as consequências de sua omissão. 

7.1.1.  O candidato deverá, até o último dia de pagamento da inscrição, enviar o laudo médico ORIGINAL ou cópia 

autenticada em cartório, que ateste a necessidade de condição especial, via SEDEX ou carta registrada com Aviso 

de Recebimento (AR), para a FUNCAB – Concurso Público Itabuna/BA, Caixa Postal nº 105.722 – Cep: 24.210-970 

– Niterói/RJ, devendo notificar à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio 

eletrônico notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de 

Inscrição, data de postagem e o número identificador do objetivo. 
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7.1.1.1. O candidato que deixar de enviar o laudo médico que justifique a necessidade do atendimento especial, 

não terá o pedido atendido. 

7.1.2. Os recursos especiais que serão disponibilizados aos candidatos mediante solicitação nos termos do 

subitem 7.1.1 são: Tempo Adicional de Horário de Prova, Ledor, Prova Ampliada, Sala de Mais Fácil Acesso, 

Lactantes - Local para Acompanhante e Bebê, Intérprete de Libras, Auxílio para Transcrição, Prova em Braile, 

dentre outros. 

7.1.2.1. As provas ampliadas serão exclusivamente elaboradas em fonte tamanho 16. 

7.1.2.2. As candidatas lactantes que tiverem necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de 

solicitar atendimento especial para tal fim, deverão levar um acompanhante, maior de idade, que ficará em sala 

reservada e que será responsável pela guarda da criança, não fazendo jus à prorrogação do tempo, conforme 

subitem 8.15. 

7.1.2.3. A candidata lactante que comparecer ao local de provas com o lactente e sem acompanhante não 

realizará a prova. 

7.1.3. No atendimento às condições especiais, não se inclui atendimento domiciliar, hospitalar e transporte. 

7.1.4. O candidato que, por causas transitórias ocorridas após o período de inscrição, necessitar de condições 

especiais para realizar as Provas Objetiva e Discursiva deverá, em até 48 horas antes da realização das provas, 

requerê-las à FUNCAB por meio do e-mail: concursos@funcab.org. 

7.1.4.1. O referido laudo ORIGINAL ou cópia autenticada em cartório deverá ser entregue ao coordenador da 

FUNCAB no local de realização de prova. 

7.2. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação da FUNCAB, 

observados os critérios de viabilidade e razoabilidade. 

7.2.1. A relação preliminar dos candidatos que tiverem a condição especial deferida, para a realização das provas, 

será divulgada no site www.funcab.org.  

7.2.1.1. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o indeferimento da condição especial, 

exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.funcab.org, a 

partir das 8h do primeiro dia até as 18h do último dia do prazo no Cronograma - ANEXO II, considerando-se o 

Horário do Estado da Bahia/BA. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

8. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS 

8.1. As informações sobre os locais e os horários de aplicação das Provas Objetiva e Discursiva serão divulgadas 

no site www.funcab.org com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data de sua realização, conforme consta 

no Cronograma Previsto – ANEXO II. 

8.1.1. As informações sobre os locais e os horários de aplicação das demais etapas serão divulgadas no site 

www.funcab.org nas datas previstas e indicadas no Cronograma Previsto – ANEXO II. 

8.2. Os candidatos deverão acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), 
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constando data, horário e local de realização da Prova Objetiva e Discursiva, disponível no site 

www.funcab.org.  

8.2.1. É importante que o candidato tenha em mãos, no dia de realização da Prova Objetiva e Discursiva, o seu 

Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), para facilitar a localização de sua sala, sendo 

imprescindível que esteja de posse do documento oficial de identidade, observando o especificado nos subitens 

8.7 e 8.7.1. 

8.2.2. Não será enviada à residência do candidato comunicação individualizada. O candidato inscrito deverá obter 

as informações necessárias sobre sua alocação, por meio das formas descritas nos subitens 8.1 e 8.2. 

8.3. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das provas, a 

fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização das provas com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.3.1. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das provas, 

para fins de justificativa de sua ausência. 

8.4. Os horários das provas referir-se-ão ao Horário do Estado da Bahia/BA. 

8.5. Quando da realização da Prova Objetiva e Discursiva, o candidato deverá, ainda, obrigatoriamente, levar 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não podendo utilizar outro tipo 

de caneta ou material.  

8.5.1. O candidato deverá comparecer ao local de realização das Provas Objetiva e Discursiva, portando 

documento oficial e original de identificação, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário estabelecido 

para o fechamento dos portões. 

8.5.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Práticas, portando documento oficial e 

original de identificação, com antecedência mínima de 30(trinta) minutos do horário estabelecido para o início da 

prova. 

8.6. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização das etapas, após o horário fixado para o 

fechamento dos portões, sendo que as provas objetivas serão iniciadas 10 (dez) minutos após esse horário. Após 

o fechamento dos portões, não será permitido o acesso de candidatos, em hipótese alguma, mesmo que as 

provas ainda não tenham sido iniciadas. 

8.7. Serão considerados documentos oficiais de identidade: 

- Carteiras expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bombeiros e pelas Polícias Militares; 

- Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens e Conselhos de Classe) que, por 

Lei Federal, valem como identidade; 

- Certificado de Reservista; 

- Passaporte; 

- Carteiras Funcionais do Ministério Público e Magistratura; 
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- Carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade; 

- Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto).  

8.7.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: 

- Certidão de nascimento ou Casamento; 

- CPF; 

- Títulos eleitorais; 

- Carteiras de Motorista (modelo sem foto); 

- Carteiras de Estudante; 

- Carteiras Funcionais sem valor de identidade; 

- Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

8.7.1.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 

candidato (foto e assinatura). 

8.7.2. 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 apresentar documento que ateste o registro da 

ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. Na ocasião será submetido à identificação 

especial, compreendendo coletas de assinaturas em formulário próprio para fins de Exame Grafotécnico e coleta 

de digital. 

8.8. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente 

dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

8.9. O documento de identidade deverá ser apresentado ao Fiscal de Sala ou de Local, antes do acesso à sala ou 

ao local de prova. 

8.9.1. Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso nas salas ou no local de realização das etapas de 

candidatos sem documento oficial e original de identidade, nem mesmo sob a alegação de estar aguardando que 

alguém o traga. 

8.9.2. Após identificação e entrada em sala, o candidato deverá dirigir-se à carteira e não poderá consultar ou 

manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de início das provas. 

8.10. Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado as provas no local de realização 

das mesmas.  Ao terminarem, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem 

mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros. 

8.10.1. É vedada a permanência de acompanhantes no local das provas, ressalvado o contido no subitem 7.3. 

8.11. As Provas acontecerão em dias, horários e locais indicados nas publicações oficiais e no COCP. Não haverá, 

sob pretexto algum, segunda chamada, nem justificação de falta, sendo considerado eliminado do Concurso 

Público o candidato que faltar às provas. Não haverá aplicação de prova fora do horário, data e locais pré-

determinados. 
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8.12. Será realizada coleta de digital de todos os candidatos, em qualquer etapa, a critério da FUNCAB e da 

Comissão do Concurso Público da Prefeitura de Itabuna/BA, objetivando a realização de exame datiloscópico, 

com a confrontação dos candidatos que venham a ser convocados para nomeação.  

8.13. Poderá ser utilizado detector de metais nos locais de realização das provas. 

8.14. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das Provas após assinatura da Lista de Presença e 

recebimento de seu Cartão de Respostas e Folha de Respostas até o início efetivo das provas e, após este 

momento, somente acompanhado por Fiscal. Portanto, é importante que o candidato utilize banheiros e 

bebedouros, se necessitar, antes de sua entrada na sala. 

8.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude de 

afastamento do candidato. 

8.16. Será automaticamente eliminado do Concurso Público, o candidato que durante a realização das provas: 

a) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada pela realização das etapas; 

b) for responsável por falsa identificação pessoal; 

c) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação; 

d) ausentar-se do recinto da prova ou do teste sem permissão; 

e) deixar de assinar lista de presença; 

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

g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

h) não permitir a coleta da impressão digital ou o uso do detector de metais; 

i) não atender as determinações deste Edital; 

j) for surpreendido em comunicação com outro candidato; 

k) não devolver o Cartão de Respostas e/ou Folha de Respostas ao término das Provas, antes de sair da sala; 

l) ausentar-se do local da prova antes de decorrida 1 (uma) hora do início da mesma; 

m) for surpreendido portando celular durante a realização das provas. Celulares deverão ser desligados, retiradas 

as baterias, e guardados dentro do envelope fornecido pela FUNCAB ao entrar em sala, mantidos lacrados e 

dentro da sala até a saída definitiva do local da realização da prova;  

n) não atender ao critério da alínea acima e for surpreendido com celular fora do envelope fornecido ou portando 

o celular no deslocamento ao banheiro/bebedouro ou o telefone celular tocar, estes últimos, mesmo dentro do 

envelope fornecido pela FUNCAB; 

o) for surpreendido em comunicação verbal ou escrita ou de qualquer outra forma; 

p) utilizar-se de livros, dicionários, códigos impressos, máquinas calculadoras e similares ou qualquer tipo de 

consulta; 

q) não devolver o Caderno de Questões, se sair antes do horário determinado no subitem 8.21.3. 

8.17. Não é permitido qualquer tipo de anotação e/ou utilização de papel ou similar, além do Caderno de 
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Questões, do Cartão de Respostas e Folha de Respostas não sendo permitida, nem mesmo, a anotação de 

gabarito. 

8.17.1. O candidato que for pego com a anotação do gabarito deverá entregá-la ao fiscal ou se desfazer da 

mesma, e em caso de recusa será eliminado do Certame. 

8.17.2. Após entrar em sala, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 

nem a utilização de livros, dicionários, códigos, papéis, manuais, impressos ou anotações, agendas eletrônicas ou 

similares, telefone celular, smartphones, tablets, iPod®, ipad, pendrive BIP, walkman, gravador ou similares, 

máquina de calcular, MP3, MP4 ou similares, notebook, palmtop, receptor, máquina fotográfica ou similares, 

controle de alarme de carro ou qualquer outro receptor de mensagens, nem o uso de relógio de qualquer forma, 

material ou especificação, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro, 

etc. Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra a 

orelha ou obstrua o ouvido. 

8.17.3. A FUNCAB recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos objetos 

citados no item anterior. 

8.17.4. A FUNCAB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos 

ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 

8.18. Constatando-se que o candidato utilizou processos ilícitos através de meio eletrônico, estatístico, visual ou 

grafotécnico, sua prova será anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

8.19. É proibido o porte de armas nos locais das provas, não podendo o candidato armado realizar as mesmas. 

8.20. É expressamente proibido fumar no local de realização das provas. 

8.21. O tempo total de realização da Prova Objetiva será de 3 h e 30 min, exceto para o cargo de Advogado o 

tempo de duração será de 4h e 30min em função da realização da Prova Discursiva. 

8.21.1. O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas e Folha de Respostas. 

8.21.2. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, 

contada do seu efetivo início. 

8.21.3. O candidato só poderá levar o próprio exemplar do Caderno de Questões se deixar a sala a partir de 1 

(uma) hora para o término do horário da prova. 

8.21.4. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato 

termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Fiscalização, atestando a idoneidade da fiscalização da prova, 

retirando-se da mesma de uma só vez. 

8.21.4.1. No caso de haver candidatos que concluam a prova ao mesmo tempo, sendo um ou dois desses 

necessários para cumprir o subitem 8.21.4, a seleção dos candidatos será feita mediante sorteio. 

8.22. No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação e/ou 

pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da mesma e/ou aos critérios de avaliação. 
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8.23. Por motivo de segurança, somente é permitido ao candidato fazer qualquer anotação durante a prova no 

seu Caderno de Questões, devendo ser observado o estabelecido no subitem 8.17.  

8.24. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal, o Caderno de Questões, se ainda não o puder 

levar, o Cartão de Respostas e Folha de Respostas, bem como todo e qualquer material cedido para a execução da 

prova. 

8.25.  No dia da realização da Prova Objetiva, na hipótese do nome do candidato não constar nas listagens oficiais 

relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a FUNCAB procederá a inclusão do candidato, 

mediante a apresentação do boleto bancário com comprovação de pagamento efetuado dentro do prazo 

previsto para as inscrições, original e uma cópia, com o preenchimento e assinatura do formulário de Solicitação 

de Inclusão. A cópia do comprovante será retida pela FUNCAB. O candidato que não levar a cópia terá o 

comprovante original retido para que possa ser efetivada a sua inclusão. 

8.25.1. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pela FUNCAB, com o intuito de se verificar 

a pertinência da referida inscrição. 

8.25.2. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem direito à 

reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

8.26. Toda e qualquer ocorrência, reclamação ou necessidade de registro, deverá ser imediatamente manifesta 

ao fiscal ou representante da FUNCAB, no local e no dia da realização da etapa,  para o registro na folha ou ata de 

ocorrências e, caso necessário, sejam tomadas as providências cabíveis.   

8.26.1. Não serão consideradas e nem analisadas as reclamações que não tenham sido registradas na ocasião. 

9. DA PROVA OBJETIVA 

9.1. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de questões de múltipla escolha, 

conforme o Quadro de Provas, subitem 9.5. 

9.1.1. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta.  

9.2. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão de Respostas que não poderá ser 

rasurado, amassado ou manchado. 

9.3. O candidato deverá seguir atentamente as recomendações contidas na capa de seu Caderno de Questões e 

em seu Cartão de Respostas. 

9.3.1. As instruções que constam no Caderno de Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e no Cartão de 

Respostas, bem como as orientações e instruções expedidas pela FUNCAB durante a realização das provas 

complementam este Edital e deverão ser observadas e seguidas pelo candidato. 

9.4. Antes de iniciar a Prova Objetiva, o candidato deverá transcrever a frase que se encontra na capa do Caderno 

de Questões para o quadro “Exame Grafotécnico” do Cartão de Respostas. 

9.5. A organização da prova, seu detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões 

encontram-se representados nas tabelas abaixo: 
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Nível Fundamental Incompleto: Borracheiro, Calceteiro, Eletricista, Pedreiro, Pintor, Roçador, Soldador. 

Disciplinas 
Quantidade de 

questões 
Valor de cada 

questão 
Pontuação 

Máxima 

Língua Portuguesa 10 5 50 

Matemática 10 5 50 

Totais 20 - 100 

 
Nível Fundamental Completo: Agente de endemias, Auxiliar de Infraestrutura, Mecânico de Máquinas Pesadas, 
Motorista, Operador de máquinas. 

Disciplinas 
Quantidade de 

questões 
Valor de cada 

questão 
Pontuação 

Máxima 

Língua Portuguesa 10 4 40 

Matemática 10 3 30 

Conhecimentos Gerais 10 3 30 

Totais 30 - 100 

 
Nível Médio: Agente de Fiscalização, Auxiliar Administrativo, Operador de Rádio. 

Disciplinas 
Quantidade de 

questões 
Valor de cada 

questão 
Pontuação 

Máxima 

 

 

Língua Portuguesa 10 4 40  

Ética e Conduta na Administração Pública 5 2 10  

Informática Básica 5 2 10  

Raciocínio Lógico Matemático 10 4 40  

Totais 30 - 100  

 
Nível Médio Técnico: Técnico de Enfermagem do Trabalho, Técnico Auxiliar de Regulação Médica, Técnico em 
Agrimensura, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico em Segurança 
no Trabalho. 

Disciplinas 
Quantidade de 

questões 
Valor de cada 

questão 
Pontuação 

Máxima 

 

 

Língua Portuguesa 10 4 40  

Ética e Conduta na Administração Pública 5 2 10  

Informática Básica 5 2 10  

Conhecimentos Específicos 10 4 40  

Totais 30 - 100  

 
Nível Médio Técnico: Técnico em Informática. 

Disciplinas 
Quantidade de 

questões 
Valor de cada 

questão 
Pontuação 

Máxima 

 

 

Língua Portuguesa 10 4 40  

Ética e Conduta na Administração Pública 5 3 15  

Conhecimentos Específicos 15 4 45  

Totais 30 - 100  

 
Nível Superior: Administrador, Advogado, Arquiteto, Auditor Fiscal, Educador Físico, Engenheiro Agrônomo, 
Engenheiro Civil, Engenheiro em Segurança do Trabalho. 

Disciplinas Quantidade de Valor de cada Pontuação  
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questões questão Máxima  

Língua Portuguesa 15 2 30  

Ética e Conduta na Administração Pública 5 3 15  

Informática Básica 5 2 10  

Conhecimentos Específicos 15 3 45  

Totais 40 - 100  

 
Nível Superior: Analista de Sistemas.  

Disciplinas 
Quantidade de 

questões 
Valor de cada 

questão 
Pontuação 

Máxima 

 

 

Língua Portuguesa 15 2 30  

Ética e Conduta na Administração Pública 5 2 10  

Conhecimentos Específicos 20 3 60  

Totais 40 - 100  

 
Nível Superior: Assistente Social, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro Emergencista, Enfermeiro PACS/PSF, 
Médico Cardiologista, Médico Dermatologista, Médico Emergencista, Médico Endocrinologista, Médico 
Gastroenterologista, Médico Geriatra, Médico Ginecologista, Médico Hematologista Pediátrico, Médico 
Hepatologista, Médico Mastologista, Médico Neurologista, Médico Oncologista, Médico Oncologista Pediátrico, 
Médico Ortopedista, Médico Pneumologista, Médico PSF, Médico Urologista, Médicos do Trabalho, Nutricionista, 
Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional. 

Disciplinas 
Quantidade de 

questões 
Valor de cada 

questão 
Pontuação 

Máxima 

 

 

Língua Portuguesa 15 2 30  

Ética e Conduta na Administração Pública 5 3 15  

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 5 2 10  

Conhecimentos Específicos 15 3 45  

Totais 40 - 100  

 
Nível Superior: Professor de Libras, Professor Letras – Português/Espanhol, Professor Letras – Português/Inglês, 
Técnico Administrativo. 

Disciplinas 
Quantidade de 

questões 
Valor de cada 

questão 
Pontuação 

Máxima 

 

 

Língua Portuguesa 15 2 30  

Ética e Conduta na Administração Pública 5 3 15  

Conhecimentos Pedagógicos 5 2 10  

Conhecimentos Específicos 15 3 45  

Totais 40 - 100  

 

9.6. Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por 

cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.  

9.7. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para o Cartão de Respostas, que será o único 

documento válido para correção eletrônica. 

9.8. A transcrição das alternativas para o Cartão de Respostas e sua assinatura são obrigatórias e serão de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas nele 
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contidas, pois a correção da prova será feita somente nesse documento e por processamento eletrônico. Assim 

sendo, fica o candidato obrigado, ao receber o Cartão de Respostas, verificar se o número do mesmo corresponde 

ao seu número de inscrição contido no COCP e na Lista de Presença. Não haverá substituição de Cartão de 

Respostas. 

9.8.1. Por motivo de segurança, poderão ser aplicadas provas de mesmo teor, porém com gabaritos 

diferenciados, de forma que, caberá ao candidato, conferir se o TIPO DE PROVA constante em seu Cartão de 

Respostas corresponde a do Caderno de Questões recebido. Caso haja qualquer divergência, o candidato deverá, 

imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a correção. 

9.9. O candidato deverá marcar, para cada questão, somente uma das opções de resposta. Será considerada 

errada e atribuída nota 0 (zero) à questão com mais de uma opção marcada, sem opção marcada, com emenda 

ou rasura. 

9.10. O gabarito oficial será disponibilizado no site www.funcab.org no 2º dia útil após a data de realização da 

prova, a partir das 12 horas (Horário do Estado da Bahia/BA), conforme Cronograma Previsto – ANEXO II. 

9.11. Os cartões de respostas estarão disponíveis no site www.funcab.org até 15(quinze) dias após a divulgação 

do resultado da Prova Objetiva. 

10. DA PROVA DISCURSIVA  

10.1. A Prova Discursiva será aplicada aos candidatos ao cargo de Advogado, no mesmo dia e horário da Prova 

Objetiva, sendo realizada dentro das 4h30 previstas no subitem 8.21. 

10.1.1. A Prova Discursiva possui caráter eliminatório e classificatório e valerá 20 (vinte) pontos. 

10.1.1.1. Será aprovado na Prova Discursiva o candidato que obtiver, no mínimo, 10 (dez) pontos. 

10.1.2. A Prova Discursiva será composta de 01 (uma) questão a ser enunciada no caderno de questões, baseada 

em tópicos do conteúdo de Conhecimentos Específicos do cargo pretendido. 

10.1.3. A Prova Discursiva deverá ser feita com caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material 

transparente. Não será permitido o uso de qualquer outro tipo de caneta, nem de apontador, lapiseira ou 

“caneta borracha”, sendo eliminado do Concurso o candidato que não obedecer ao descrito neste subitem. 

10.1.3.1. A Folha de Resposta da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer 

palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não seja o indicado, sob pena de ser anulada. 

Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos 

acarretará nota ZERO na Prova Discursiva. 

10.1.3.2. Não será permitido exceder o limite de linhas contidas no formulário de resposta e/ou escrever no verso 

do formulário de resposta. 

10.1.4. A Prova Discursiva que não atender a proposta da prova (tema e estrutura); bem como absolutamente 

ilegível será desconsiderada e receberá a nota ZERO. 

10.1.5. A Folha de Resposta não será substituída por erro de preenchimento do candidato. 
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10.2. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar a Folha de Resposta ao Fiscal de sala, juntamente com o 

Cartão de Respostas. 

10.3. Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato aprovado na Prova Objetiva dentro do quantitativo 

de 05(cinco) vezes o número de vagas para o cargo. 

10.3.1. Para efeito de posicionamento, será considerada a ordem decrescente da nota obtida na Prova Objetiva. 

Em caso de empate na última posição do quantitativo definido acima, todos os empatados nesta posição serão 

convocados. 

10.3.2. Todos os candidatos que concorrem às vagas destinadas para as pessoas com deficiência aprovados na 

Prova Objetiva serão convocados, mesmo que não alcancem posicionamento definido no subitem 10.3. 

10.3.3. Os candidatos com deficiência que forem convocados e que não estiverem dentro do posicionamento 

definido no subitem 10.3, se aprovados no Concurso Público, constarão somente na classificação à parte e 

estarão concorrendo apenas às vagas destinadas para as pessoas com deficiência, não constando na listagem 

geral, referente às vagas de ampla concorrência. 

10.4. O candidato que não tiver a Prova Discursiva corrigida estará eliminado do Concurso, não tendo 

classificação alguma no Certame. 

10.5. Para efeito de avaliação da Prova Discursiva, serão considerados os aspectos formal, textual e técnico e os 

itens de avaliação discriminados a seguir.  

ASPECTOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA PONTOS 

1) Formal 

Domínio da norma culta da língua, situação comunicativa adequada ao 

texto, pontuação, ortografia, concordância, regência, uso adequado de 

pronomes, emprego de tempos e modos verbais. 

2 

2) Textual 

Respeito à estrutura da tipologia textual solicitada, unidade lógica e 

coerência das ideias, uso adequado de conectivos e elementos anafóricos, 

observância da estrutura sintático-semântica dos períodos. 

2 

3) Técnico 

Compreensão da proposta, seleção e organização de argumentos, 

progressão temática, demonstração de conhecimento relativo ao assunto 

específico tratado na questão, concisão, clareza, redundância, 

circularidade, apropriação produtiva, autoral e coerente do recorte 

temático. 

16 

TOTAL 20 

10.5.1. Aspectos formal e textual - demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos e estruturais, 

referentes, respectivamente, à formalidade, aspectos gramaticais, uso da língua e à estrutura, coerência, unidade 

lógica e observância de aspectos sintático-semânticos dos períodos e serão aferidos pelo examinador com base 

nos critérios a seguir indicados: 
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TIPOS DE ERRO PONTOS A DEDUZIR 

Aspectos Formais: erros de forma em geral e erros de ortografia. (-0,2 cada erro) 

Aspectos Gramaticais: morfologia, sintaxe de emprego e colocação, 

sintaxe de regência e pontuação. 
(-0,2 cada erro) 

Aspectos Textuais: Sintaxe de construção (coesão prejudicada); 

concordância; clareza; concisão; unidade temática/estilo; coerência; 

propriedade vocabular; paralelismo semântico e sintático et. ali; 

paragrafação. 

(-0,5 cada erro) 

Cada linha excedente ao máximo exigido. (-0,3) 

Cada linha não escrita, considerando o mínimo exigido. (-0,3) 

10.5.2. Aspecto técnico - selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões, em defesa 

de argumentos, coerentes e adequados ao desenvolvimento e progressão temática além da objetividade, 

concisão e clareza, sequência lógica do pensamento, apropriação produtiva, autoral e serão aferidos pelo 

examinador com base nos critérios a seguir indicados:  

CONTEÚDO DA RESPOSTA PONTOS A DEDUZIR 

Capacidade de argumentação Até 3,0 pontos 

Sequência lógica do pensamento Até 3,0 pontos 

Alinhamento ao tema Até 3,0 pontos 

Visão sistêmica Até 2,0 pontos 

Cobertura dos tópicos apresentados Até 3,0 pontos 

Capacidade de resolução de problemas Até 2,0 pontos 

10.6. O padrão de resposta (chave de correção) será disponibilizado no site www.funcab.org no 2º dia útil após a 

data de realização da prova, a partir das 12 horas (Horário do Estado da Bahia/BA), conforme Cronograma 

Previsto – ANEXO II. 

10.6.1. Os candidatos poderão interpor recurso contra o padrão de resposta (chave de correção), nas datas 

definidas no Cronograma Previsto – ANEXO II e nas formas indicadas no item 13 do Edital. 

10.7. O resultado da Prova Discursiva será registrado pelo avaliador no formulário específico, e as notas serão 

divulgadas no site www.funcab.org. 

10.7.1. Os candidatos poderão pedir revisão do resultado preliminar da Prova Discursiva, nas datas definidas no 

Cronograma Previsto – ANEXO II e nas formas indicadas no item 13 do Edital. 

10.8. A Folha de Resposta da Prova Discursiva poderá ser visualizada no site www.funcab.org após a publicação 

do resultado preliminar da etapa e estará disponível até 15(quinze) dias após a divulgação da mesma. 

11. DA PROVA DE TÍTULOS  
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11.1. Todos os candidatos aos cargos de Professor e Educador Físico que realizarem as Provas Objetivas poderão 

entregar as cópias autenticadas em cartório de seus títulos, na data prevista no Cronograma Previsto ANEXO II. 

11.1.1. Somente serão divulgadas as notas dos títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva. 

11.2. Os títulos para análise deverão ser entregues em mãos, impreterivelmente, no mesmo dia, horário e local 

de realização da Prova Objetiva. 

11.2.1. Os títulos deverão ser entregues por meio de cópias autenticadas em cartório, EM ENVELOPE LACRADO, 

devendo o candidato colar na parte externa do mesmo o formulário de entrega, disponível no site 

www.funcab.org, exceto a parte do protocolo. 

11.2.2. NO FORMULÁRIO o candidato deverá, para cada documento, informar o nº de ordem e o item a que o 

título se refere no quadro de pontuação (A, B, C) e descrever todos os documentos que estão sendo entregues. 

11.2.3. CADA DOCUMENTO, dentro do envelope, deverá ser identificado pelo número de ordem e o item do 

quadro de pontuação (A, B, C) conforme descrito no formulário de títulos. Modelo explicativo no ANEXO VI.  

11.2.4. Deverá também anexar declaração de veracidade, conforme modelo constante no ANEXO V. 

11.2.5. Não haverá conferência de títulos no momento da entrega. 

11.2.5.1. Não serão aceitos documentos após o prazo de entrega. O candidato deverá guardar consigo o 

protocolo de entrega para fim de comprovação em eventual necessidade. 

11.2.5.2. Após a entrega dos títulos não será permitida a complementação da documentação. 

11.3. Não serão analisados ou pontuados os títulos/declarações que: 

a)não estiverem acompanhados pela declaração de veracidade devidamente assinada;  

b) não estiverem acompanhados do formulário de títulos devidamente preenchido; 

c) não apresentarem os documentos numerados de acordo com o descrito no formulário de títulos 

e não indicarem o item a que se referem no quadro de pontuação (A, B ou C). 

11.4. Não serão aceitos ou pontuados os títulos originais, somente cópias autenticadas em cartório. 

11.5. Fica reservado à Comissão Coordenadora do Concurso Público da Prefeitura de itabuna ou à FUNCAB, o 

direito de exigir, a seu critério, a apresentação dos documentos originais para conferência.  

11.6. Todos os cursos previstos para pontuação na avaliação de títulos deverão estar concluídos até a data da 

publicação do Edital. 

11.6.1. Os títulos apresentados e seus respectivos cursos deverão, obrigatoriamente, enquadrar-se nas exigências 

das resoluções do Conselho Nacional de Educação e do MEC. 

11.7. Serão considerados os seguintes títulos, para efeitos do presente Processo Seletivo Público: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
VALOR POR 

TÍTULO 

A Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado. 4,5 pontos 

B Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado. 3,5 pontos 
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C 
Pós-Graduação Lato Sensu (360 horas), excluído o requisito 

para o cargo, na área a que concorre. 
2,0 pontos 

11.8. Somente será pontuado um título em cada nível de titulação. 

11.8.1. Os títulos só serão aceitos quando cumpridos na grande área a que concorre. 

11.9. Para os cursos de Mestrado e Doutorado exigir-se-á o diploma. 

11.9.1. Em caso de impossibilidade de apresentação do diploma, por ainda não ter sido emitido pela Instituição 

de Ensino, serão aceitas, para fins de pontuação, declarações de conclusão dos cursos Mestrado e Doutorado se o 

curso for concluído a partir de 01/01/2013, desde que constem do referido documento a comprovação da defesa 

e aprovação da dissertação/tese. 

11.9.2. Os diplomas de Mestrado e Doutorado expedidos por universidades estrangeiras somente serão aceitos 

se reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma 

área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme legislação que trata da matéria. 

11.10. Os cursos de especialização lato sensu deverão ser apresentados por meio de certificados. 

11.10.1. Em caso de impossibilidade de apresentação do certificado, por ainda não ter sido emitido pela 

Instituição de Ensino, será aceita, para fins de pontuação, declaração de conclusão do curso de especialização lato 

sensu se o curso for concluído a partir de 01/01/2013, desde que constem do referido documento, o histórico 

escolar do curso, com data de conclusão e aprovação da monografia. 

11.10.2. Os cursos de especialização lato sensu expedidos por universidades estrangeiras somente serão aceitos 

se reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma 

área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme legislação que trata da matéria. 

11.10.3. Somente serão pontuados os cursos de especialização lato sensu iniciados após a conclusão do curso 

exigido como requisito ao exercício do cargo.  

11.10.4. Os cursos de especialização deverão estar acompanhados do diploma de graduação do curso exigido 

como requisito ao exercício do cargo, caso contrário não serão pontuados. 

11.10.4.1. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras somente serão aceitos se 

revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se 

os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação, conforme legislação que trata da matéria. 

11.10.5. Para os cargos que têm pós-graduação lato sensu como requisito (especialização), o candidato deverá 

enviar documentação referente a ambas (uma para fim de comprovação do requisito e outra para pontuação). 

Caso o candidato apresente apenas um título dentre os mencionados, esse será considerado como requisito e não 

será pontuado. 

11.10.5.1. Se o candidato só possuir um certificado de pós-graduação lato sensu (especialização) e utilizar o 

tempo exigido de experiência profissional na área que concorre para cumprimento do requisito, deverá enviar 

essa documentação para comprovação. Só assim terá o curso de pós-graduação lato sensu (especialização) 
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pontuado. 

11.11. A nota final dos títulos, de caráter classificatório, corresponderá à soma dos pontos obtidos pelo 

candidato, variando de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

11.12. O resultado da Prova de Títulos será divulgado no site www.funcab.org, na data constante no Cronograma 

Previsto – ANEXO II. 

11.12.1. O candidato poderá solicitar revisão da nota dos Títulos na data definida no Cronograma Previsto – 
ANEXO II, na forma definida no Item 13 do Edital. 
 

12. DA PROVA PRÁTICA 

12.1. Participarão desta etapa os candidatos aos cargos de Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Professor 

de Libras aprovados na Prova Objetiva, dentro do quantitativo de 05(cinco) vezes o número de vagas para o 

cargo. 

12.2. Para efeito de posicionamento, será considerada a ordem decrescente da nota obtida na Prova Objetiva. Em 

caso de empate na última posição do quantitativo definido acima, todos os empatados nesta posição serão 

convocados. 

12.2.1. Todos os candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoas com deficiência aprovados na Prova 

Objetiva serão convocados, mesmo que não alcancem posicionamento definido no subitem 12.1. 

12.2.2. Os candidatos com deficiência que forem convocados e que não estiverem dentro do posicionamento 

definido no subitem 12.1, se aprovados no Concurso Público, constarão somente na classificação à parte e 

estarão concorrendo apenas às vagas destinadas a pessoas com deficiência, não constando na listagem geral, 

referente às vagas de ampla concorrência. 

12.3. A convocação será divulgada na Internet, no site www.funcab.org, conforme constante no ANEXO II – 

Cronograma Previsto. 

12.4. A Prova Prática poderá ser realizada em qualquer dia da semana (útil ou não), sendo a chamada por ordem 

alfabética. 

12.4.1. Dependendo do número de candidatos a serem avaliados, a ordem alfabética poderá fazer com que 

alguns candidatos que contenham as letras iniciais do nome sendo as finais do alfabeto esperem por mais tempo 

para serem avaliados. 

12.5. Nesta etapa, o candidato será considerado apto ou inapto. Sendo considerado inapto, será eliminado do 

Concurso Público. 

12.6. A Prova Prática será de caráter eliminatório. 

12.6.1. A Prova Prática valerá 20 (vinte) pontos, não sendo a pontuação obtida considerada na nota final do 

candidato. 

12.7. Será considerado inapto o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos na 

Prova Prática. 
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12.8. Na Prova Prática de Motorista será avaliado o desempenho do candidato na direção de veículos. 

12.8.1. Na Prova Prática de Motorista veículo a ser utilizado será o caminhão basculante.  

12.8.2. O tempo de duração da prova prática de direção não deverá exceder a 30 minutos, contados a partir da 

entrada do candidato e dos examinadores no veículo até o desligamento do veículo pelo candidato, salvo 

ocorrência de fatos que, independentemente da atuação do candidato, forcem a ultrapassagem do tempo 

inicialmente previsto. 

12.8.3. Os candidatos deverão comparecer, obrigatoriamente, munidos da CNH, conforme categoria exigida para 

o cargo pleiteado, original e dentro do prazo de validade, sem a qual não poderão fazer a prova. Não será aceito 

protocolo desse documento. Durante a realização da prova, o candidato será avaliado nos quesitos e critérios que 

constarão na ficha de avaliação do candidato, conforme disposto abaixo: 

12.8.4. Será eliminado o candidato que: 

a) não apresentar a carteira nacional de habilitação válida da categoria exigida para o cargo pleiteado; 

b) não obter a pontuação mínima exigida no Edital (10 pontos); 

c) desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; 

d) avançar sobre o meio fio; 

e) não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido; 

f) avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga; 

g) transitar em contramão de direção; 

h) avançar a via preferencial; 

i) provocar acidente durante a realização do exame; 

j) exceder a velocidade regulamentada para a via; e 

k) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 

12.8.5. A pontuação na Prova Prática Motorista dar-se-á da seguinte forma: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - PONTUAÇÃO: 

I - FALTAS GRAVES 

ITEM PONTUAÇÃO 

a) desobedecer a sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito; 

b) não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; 

c) não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via 

transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não haja 

concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo; 

d) manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova 

ou parte dele;  

3,0 - nenhuma falta 

1,5 - 1 ou 2 faltas 

0,0 - 3 ou 4 faltas 

II - FALTAS MÉDIAS 
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ITEM PONTUAÇÃO 

a) executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão 

inteiramente livre;  

b) trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da 

circulação, do veículo e do clima; 

c) interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da 

prova;  

d) fazer conversão incorretamente;  

2,0 - nenhuma falta 

1,0 - 1 ou 2 faltas 

0,0 - 3 ou 4 faltas 

e) usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 

f) desengrenar o veículo nos declives;  

g) colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias;  

h) usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; 

2,0 - nenhuma falta 

1,0 - 1 ou 2 faltas 

0,0 - 3 ou 4 faltas 

III - FALTAS LEVES 

ITEM PONTUAÇÃO 

a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;  

1,0 - nenhuma falta 

0,5 - falta parcial 

0,0 - 1 falta 

b) ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor;  

1,0 - nenhuma falta 

0,5 - falta parcial 

0,0 - 1 falta 

c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 

1,0 - nenhuma falta 

0,5 - falta parcial 

0,0 - 1 falta 

d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em 

movimento; 

1,0 - nenhuma falta 

0,5 - falta parcial 

0,0 - 1 falta 

e) utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo;  

1,0 - nenhuma falta 

0,5 - falta parcial 

0,0 - 1 falta 

 

f) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada;  

 

1,0 - nenhuma falta 

0,5 - falta parcial 

0,0 - 1 falta 

g) tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro;  1,0 - nenhuma falta 
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0,5 - falta parcial 

0,0 - 1 falta 

h) cometer qualquer outra infração de natureza leve. 

1,0 - nenhuma falta 

0,5 - falta parcial 

0,0 - 1 falta 

12.9. Na Prova Prática Operador de Máquinas será avaliado o desempenho do candidato na operação da 

máquina. 

12.9.1.  A máquina a ser utilizada na Prova Prática para Operador de Máquinas será a retroescavadeira.  

12.9.2 Os candidatos deverão comparecer, obrigatoriamente, munidos da CNH, conforme categoria exigida para 

o cargo pleiteado, original e dentro do prazo de validade, sem a qual não poderão fazer a prova. Não será aceito 

protocolo desse documento. 

12.9.3. A pontuação na Prova Prática de Operador de Máquinas dar-se-á da seguinte forma: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - PONTUAÇÃO: 

a) item não realizado             b) item realizado parcialmente            c) item realizado 

ITEM PONTUAÇÃO 

Manuseio e interpretação do painel de controle e instrumentos a) 0   -     b) 1   -    c) 2 

Manuseio de marcha e direção a) 0   -    b) 1,5  -   c) 3 

Conhecimento dos principais pontos de lubrificação da máquina a) 0   -     b) 1   -    c) 2 

Avaliação do nível de óleo do motor a) 0   -     b) 1   -    c) 2 

Habilidade nas manobras – condução da máquina em operação pré-
definida, saída e estacionamento 

a) 0   -     b) 3   -    c)6 

Conhecimento das normas de trânsito e de segurança a) 0   -   b) 2,5  -   c) 5 

12.10. A Prova Prática para o cargo de Professor de Libras será individual, com duração de 15 minutos e 

consistirá de explanação, pelo candidato, sobre um dos temas constantes no subitem abaixo, podendo haver 

questionamentos, sobre o tema, pela Banca Examinadora.  

12.10.1. Temas para Prova Prática de Libras: 

1. Português: Comparativos; Advérbios; Numerais; Adjetivos. 

2. Matemática: Figuras Geométricas com números e letras; Números inteiros e fracionários; Noções de conjuntos. 

3. Ciências e Biologia: Estados físicos da matéria; Temperatura e calor; corpo humano; As partes das plantas; 

Animais vertebrados; Animais invertebrados. 

4. História e Geografia: Descobrimento do Brasil; O processo de industrialização na região norte; Crescimento da 

população brasileira; Economia de Rondônia na atualidade. 

12.10.2. A Prova Prática de LIBRAS será realizada em data, horário e local a serem definidos no Edital de 

Convocação para a etapa. 

12.10.3. A Prova Prática de LIBRAS será filmada para eventual consulta e não será divulgada em hipótese alguma. 
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O candidato que não autorizar a filmagem será eliminado do Certame.  

12.10.4. O tema da Prova Prática de LIBRAS será escolhido por meio de sorteio a ser realizado no momento que 

antecede a prova, dentre os temas propostos no subitem 12.20.1 deste Edital, sendo aberto somente aos 

candidatos às vagas ao cargo de Professor de Libras. 

12.10.5. A pontuação na prova prática de LIBRAS dar-se-á da seguinte forma: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - PONTUAÇÃO: 

ITEM PONTUAÇÃO 

Fluência em Libras: vocabulário, classificadores, gramática, uso do espaço 
e expressão facial e corporal. 

9,0 

Improvisação/Criatividade. 3,0 

Didática/Metodologia de ensino: Contextualização do tema: coesão, 
coerência. 

4,0 

Domínio do conteúdo: conhecimento do conteúdo e utilização adequada 
do tempo. 

4,0 

TOTAL 20,0 

12.10.6. As avaliações dar-se-ão dentro das normas técnicas, levando-se em consideração a desenvoltura do 

candidato nas atividades propostas.  

12.11. O resultado de cada teste será registrado pelo avaliador na Ficha de Avaliação do Candidato e assinado 

pelo candidato dando a ciência do resultado no término da Prova. 

12.11.1. Em caso de recusa, o documento será assinado pelo avaliador, coordenador e duas testemunhas. 

12.11.2. O candidato ao tomar conhecimento da nota, poderá solicitar revisão do resultado diretamente à banca 

examinadora, que analisará os argumentos e motivos apresentados pelo candidato, dando no mesmo momento a 

reposta ao pedido de revisão e o resultado final da etapa. 

12.11.3. Não será admitido pedido de revisão ou recurso das Provas Práticas, posteriormente a sua aplicação. 

12.12. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada, sendo automaticamente excluídos do Concurso Público os 

candidatos convocados que não comparecerem, seja qual for o motivo alegado. 

12.13. O resultado da Prova Prática será divulgado no site www.funcab.org, na data constante no Cronograma 

Previsto – ANEXO II. 

13. DOS RECURSOS 

13.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das questões 

da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da questão, bem como do 

padrão de resposta (chave de correção) da Prova Discursiva.  

13.2. O recurso será dirigido à FUNCAB e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a 

divulgação do gabarito oficial e padrão de resposta (chave de correção) da Prova Discursiva. 

13.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado via formulário 

específico disponível On-line no site www.funcab.org, que deverá ser integralmente preenchido, sendo 
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necessário o envio de um formulário para cada questão recorrida. O formulário estará disponível a partir das 8h 

do primeiro dia até as 23h59 do último dia do prazo previsto no Cronograma, considerando-se o Horário do 

Estado da Bahia/BA.  

13.2.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações será 

automaticamente desconsiderado, não sendo encaminhado à Banca Acadêmica para avaliação. 

13.3. O recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, 

amparados pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores. 

13.3.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da Prova Objetiva, 

porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente. 

13.4. A Prova Objetiva e a Prova Discursiva serão corrigidas de acordo com o novo gabarito oficial e chave de 

correção final após o resultado dos recursos. 

13.5. Será facultado ao candidato solicitar revisão da nota da Prova Discursiva e da Prova de Títulos. 

13.5.1 Admitir-se-á somente um único pedido de revisão por resultado preliminar das etapas acima citadas. 

13.6. Para prova Discursiva admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão e para cada critério 

(Aspecto Formal, Aspecto Textual e Aspecto Técnico). 

13.6.1. O candidato no momento da interposição do pedido de revisão deverá selecionar o aspecto que deseja 

recorrer.  

13.6.2. Não será analisado o pedido de revisão que tiver razões diversas ao aspecto de correção selecionado. 

13.6.3. Após o envio do pedido, não será permitido complementação ou alteração do mesmo, nem mesmo por 

meio de requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares cujo 

teor seja o mesmo objeto do pedido apontado no subitem 13.5. 

13.7. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua inscrição e 

ser encaminhado à FUNCAB, na data definida no Cronograma Previsto – ANEXO II, no horário compreendido 

entre 08h e 18h (Horário do Estado da Bahia/DF), via formulário disponível no site www.funcab.org. 

13.8. Será indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão que descumprir as determinações constantes 

neste Edital; for dirigido de forma ofensiva à FUNCAB e/ou à Prefeitura Municipal de Itabuna/BA; for apresentado 

fora do prazo ou fora de contexto. 

13.9. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas 

decisões, razão porque não caberão recursos adicionais. 

13.10. As anulações de questões ou alterações de gabarito ou de notas ou resultados, provenientes das decisões 

dos recursos ou pedidos de revisão, serão dados a conhecer, coletivamente, por meio da Internet, no site 

www.funcab.org e afixadas no Posto de Atendimento, nas datas estabelecidas no Cronograma Previsto – ANEXO 

II. 

14. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 
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14.1. A nota final no Concurso Público para os cargos será a nota final da Prova Objetiva, exceto para os cargos de 

Advogado, Professor e Educador Físico, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Professor e Libras. 

14.1.1. A nota final no Concurso Público para o cargo de Advogado será a nota final da Prova Objetiva adicionada 

a nota da Prova Discursiva.  

14.1.2. A nota final no Concurso Público para os cargos de Professor e Educador Físico será a nota final da Prova 

Objetiva adicionada a nota dos Títulos.  

14.1.3. A nota final no Concurso Público para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Professor 

de Libras será a nota final da Prova Objetiva, condicionada a aprovação na Prova Prática. 

14.2. No caso de igualdade de pontuação final para classificação, após observância do disposto no parágrafo 

único, do art. 27, da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse fim, a data 

de realização da prova objetiva para o cargo, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que obtiver: 

Nível Fundamental Incompleto: Borracheiro, Calceteiro, Eletricista, Pedreiro, Pintor, Roçador, Soldador. 

a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa. 

b) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento. 

Nível Fundamental Completo: Agente de endemias, Auxiliar de Infraestrutura, Mecânico de Máquinas Pesadas, 

Motorista, Operador de máquinas. 

a) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Língua Portuguesa; 

b) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Matemática; 

c) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento. 

Nível Médio: Agente de Fiscalização, Auxiliar Administrativo, Operador de Rádio. 

a) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Língua Portuguesa; 

b) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Raciocínio Lógico Matemático; 

c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Informática Básica; 

d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento. 

Nível Médio Técnico: Técnico de Enfermagem do Trabalho, Técnico Auxiliar de Regulação Médica, Técnico em 

Agrimensura, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico em 

Segurança no Trabalho. 

a) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Conhecimentos Específicos; 

b) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Língua Portuguesa; 

c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Informática Básica; 
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d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento. 

Nível Médio Técnico: Técnico em Informática. 

a) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Conhecimentos Específicos; 

b) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Língua Portuguesa; 

c) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento. 

Nível Superior: Administrador, Advogado, Arquiteto, Auditor Fiscal, Educador Físico, Engenheiro Agrônomo, 

Engenheiro Civil, Engenheiro em Segurança do Trabalho. 

a) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Conhecimentos Específicos; 

b) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Língua Portuguesa; 

c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Informática Básica; 

d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento. 

Nível Superior: Analista de Sistemas. 

a) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Conhecimentos Específicos; 

b) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Língua Portuguesa; 

c) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento. 

Nível Superior: Assistente Social, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro Emergencista, Enfermeiro PACS/PSF, 

Médico Cardiologista, Médico Dermatologista, Médico Emergencista, Médico Endocrinologista, Médico 

Gastroenterologista, Médico Geriatra, Médico Ginecologista, Médico Hematologista Pediátrico, Médico 

Hepatologista, Médico Mastologista, Médico Neurologista, Médico Oncologista, Médico Oncologista Pediátrico, 

Médico Ortopedista, Médico Pneumologista, Médico PSF, Médico Urologista, Médicos do Trabalho, 

Nutricionista, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional. 

a) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Conhecimentos Específicos; 

b) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Conhecimentos Básicos de Saúde Pública;  

c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa; 

d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento. 

Nível Superior: Professor de Libras, Professor Letras – Português/Espanhol, Professor Letras – Português/Inglês, 

Técnico Administrativo. 

a) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Conhecimentos Específicos; 

b) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Conhecimentos Pedagógicos;  
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c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa; 

d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento. 

14.3. Para os cargos que possuem mais de uma Secretaria com opção de vaga, serão divulgadas duas listagens:  

a) Classificação por Secretaria;  

b) Classificação Geral do Cargo. 

14.3.1. Em virtude de necessidade do preenchimento de todas as vagas oferecidas no Certame, não havendo mais 

candidato aprovado ou classificado por Secretaria – alínea “a” do subitem 14.3, a Administração poderá convocar 

candidato para àquela Secretaria pela Classificação Geral do Cargo – alínea “b” do subitem 14.3, obedecida 

rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos. 

14.3.2. Se o candidato renunciar ao convite, ele manterá sua Classificação por Secretaria de sua opção, mas 

passará a ser o último colocado na Classificação Geral do Cargo. 

14.3.3. O candidato convocado pela Classificação Geral do Cargo que apresentar Termo de Aceitação será 

automaticamente excluído da Classificação por Secretaria de sua opção. 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site 

www.funcab.org ou por meio dos telefones (21) 3527-0583 - Rio de Janeiro/RJ, (71) 4062-9598 – Bahia/BA ou 

pelo e-mail concursos@funcab.org.  

15.1.1. Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e 

nem de resultados, gabaritos, notas, classificação, convocações ou outras quaisquer relacionadas aos resultados 

provisórios ou finais das provas e do Concurso Público. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os 

comunicados a serem divulgados na forma definida neste Edital. 

15.1.2. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de edital de 

retificação. 

15.1.3. A Prefeitura de Itabuna/BA e a Funcab não se responsabilizam por informações de qualquer natureza, 

divulgados em sites de terceiros. 

15.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos Editais, comunicações, 

retificações e convocações referentes a este Concurso Público, durante todos o período de validade do mesmo. 

15.3. Caso o candidato queira utilizar-se de qualquer direito concedido por legislação pertinente, deverá fazer a 

solicitação à FUNCAB, até o último dia das inscrições, em caso de domingo ou feriado, até o primeiro dia útil 

seguinte. Este período não será prorrogado em hipótese alguma, não cabendo, portanto, acolhimento de recurso 

posterior relacionado a este subitem. 

15.4. Os resultados finais serão divulgados na Internet nos sites www.funcab.org e 

www.prefeituradeitabuna.com.br e publicado no Diário Oficial dos Municípios.  
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15.5. O resultado final do Concurso Público será homologado pela Prefeitura de Itabuna/BA. 

15.6. Acarretará a eliminação do candidato no Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 

burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros editais relativos ao 

Concurso Público, nos comunicados e/ou nas instruções constantes de cada prova. 

15.7. A Administração reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao interesse e às 

necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número de vagas ofertadas neste 

Edital, das que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do prazo de validade do Concurso Público. 

15.8. A convocação para posse será feita por meio de publicação no site www.prefeituradeitabuna.com.br e no 

Diário Oficial dos Municípios.  

15.9. O candidato convocado para posse poderá solicitar à Prefeitura de Itabuna/BA que seja reclassificado para o 

final da lista geral dos aprovados. 

15.10. O candidato que não atender a convocação para a apresentação dos requisitos citados no item 2 deste 

Edital ou que não solicitar a reclassificação para o final da lista geral dos aprovados, no prazo de 30 dias a partir 

da publicação no Diário Oficial do Estado, será automaticamente excluído do Concurso Público. 

15.11. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação em qualquer etapa do 

presente Concurso Público, valendo, para esse fim, o resultado final divulgado nas formas previstas no subitem 

15.4. 

15.12. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto à FUNCAB, até o encerramento das etapas do 

Concurso Público sob sua responsabilidade, e, após, Prefeitura de Itabuna/BA . 

15.13. As legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em 

dispositivos legais e normativos a ela posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do presente 

Concurso Público. 

15.14. O candidato aprovado no Concurso Público, quando convocado para posse e efetivo exercício do cargo, 

será submetido a Exame Médico Admissional para avaliação de sua capacidade física e mental, cujo caráter é 

eliminatório e constitui condição e pré-requisito para que se concretize a posse. Correrá por conta do candidato a 

realização de todos os exames médicos necessários solicitados no ato de sua convocação. 

15.15. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível da Comissão do 

Concurso Público e da FUNCAB e, em última instância administrativa, pela Assessoria Jurídica da Prefeitura de 

Itabuna/BA.  

15.16. Todos os cursos, requisitos para ingresso, referenciados no ANEXO I deste Edital, deverão ter o 

reconhecimento e/ou sua devida autorização por órgão oficial competente. 

15.17. A Prefeitura de Itabuna/BA e a FUNCAB não se responsabilizam por quaisquer textos, apostilas, cursos, 

referentes a este Concurso Público. 

15.18. Os documentos produzidos e utilizados pelos candidatos em todas as etapas do Concurso Público são de 
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uso e propriedade exclusivos da Banca Examinadora, sendo terminantemente vedada a sua disponibilização a 

terceiros ou a devolução ao candidato. 

15.19. A FUNCAB e a Prefeitura de Itabuna/BA reservam-se o direito de promover as correções que se fizerem 

necessárias, em qualquer etapa do presente Certame ou posterior ao mesmo, em razão de atos não previstos ou 

imprevisíveis. 

15.20. Os candidatos aprovados que não atingiram a classificação necessária ao número de vagas previstas neste 

edital, integram o cadastro de reserva. 

15.21. As despesas relativas à participação em todas as etapas do Concurso Público e a apresentação para exames 

pré-admissionais correrão a expensas do próprio candidato. 

15.22. Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondados e para 

o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco. 

15.23. Integram este Edital, os seguintes Anexos: 

ANEXO I – Quadro de Vagas; 

ANEXO II – Cronograma Previsto; 

ANEXO III – Conteúdo Programático; 

ANEXO IV – Atribuições dos Cargos; 

ANEXO V – Modelo de Declaração de Veracidade – Prova de Títulos. 

ANEXO - VI - Modelo de Preenchimento do Formulário de Títulos. 

 

 

Itabuna/BA/, 24 de março 2016. 

 

JOSÉ CÁSSIO OLIVEIRA VARJÃO 

COORDENADOR DO CONCURSO PÚBLICO 2016 
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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 

 

Ensino Fundamental I  

CÓD CARGO REQUISITO SECRETARIA VAGAS 

VAGAS 

PARA 

PCD* 

CARGA 

HORÁRIA 

MENSAL 

SALÁRIO 

BASE 

INICIAL 

F01 Borracheiro 
Ensino 

Fundamental I 

Desenvolvimento 

Urbano 
02 - 40h R$ 880,00 

F02 Calceteiro 
Ensino 

Fundamental I 

Desenvolvimento 

Urbano 
10 01 

40h 
R$ 880,00 

F03 Eletricista 
Ensino 

Fundamental I 

Desenvolvimento 

Urbano 
10 01 

40h 
R$ 880,00 

F04 Pedreiro 
Ensino 

Fundamental I 

Desenvolvimento 

Urbano 
10 01 

40h 
R$ 880,00 

F05 Pintor 
Ensino 

Fundamental I 

Desenvolvimento 

Urbano 
10 01 

40h 
R$ 880,00 

F06 Roçador 
Ensino 

Fundamental I 

Desenvolvimento 

Urbano 
15 01 

40h 
R$ 880,00 

F07 Soldador 
Ensino 

Fundamental I 

Desenvolvimento 

Urbano 
02 - 

40h 
R$ 880,00 

 

Ensino Fundamental II  

CÓD CARGO REQUISITO SECRETARIA VAGAS 

VAGAS 

PARA 

PCD* 

CARGA 

HORÁRIA 

MENSAL 

SALÁRIO BASE 

INICIAL 

F08 
Agente de 

Endemias 

Ensino Fundamental 

II 
Saúde 70 04 

40h 
R$ 1.204,16 

F09 
Auxiliar de 

infraestrutura 

Ensino Fundamental 

II 

Educação 122 07 40h 

R$ 880,00 Indústria, Comércio 

e Turismo 
01 - 

F10 

Mecânico de 

Máquinas 

Pesadas 

Ensino Fundamental 

II 
Desenvolvimento 

Urbano 
02 - 

40h 

R$ 1.033,08 

F11 Motorista 

Ensino Fundamental 

II CHA categoria “D” 

 

Desenvolvimento 

Urbano 
05 01 

40h 

R$ 1.033,08 

F12 
Operador de 

Máquinas 

Ensino Fundamental 

II 

Desenvolvimento 

Urbano 
10 01 

40h 
R$ 1.033,08 
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Ensino Médio/Técnico 

 

CÓD CARGO REQUISITO SECRETARIA VAGAS 

VAGAS 

PARA 

PCD* 

CARGA 

HORÁRIA 

MENSAL 

SALÁRIO BASE 

INICIAL 

M01 
Agente de 

fiscalização 

Ensino Médio 

Completo 

Desenvolvimento 

Urbano 
10 01 

40h R$ 1.033,08 

Fazenda 04 - 

M02 
Auxiliar 

Administrativo 

 

Ensino Médio 

Completo 

Educação 05 01 

30h R$ 932,09 

Fazenda 05 01 

Indústria, Comercio e 

Turismo 
02 - 

Saúde 64 04 

Governo 01 - 

M03 

Técnico de 

Enfermagem no 

Trabalho 

Ensino Médio 

Completo Administração 01 - 

 

30h R$ 1.033,08 

M04 Operador de Rádio 

 

Ensino Médio 

Completo 

 

Saúde 04 - 

 

30h 
R$ 1.033,08 

M05 
Técnico em 

Agrimensura 

Ensino Médio 

Completo e 

Curso Técnico 

na área 

Agricultura e Meio 

Ambiente 
01 - 

 

30h 
R$ 1.033,08 

M06 
Técnico Auxiliar de 

Regulação Médica 

Ensino Médio 

Completo  
Saúde 06 01 

30h 
R$ 1.033,08 

M07 
Técnico em 

Contabilidade 

Ensino Médio 

Completo e 

Curso Técnico 

na área 

Educação 02 - 

 

30h 
R$ 1.033,08 

M08 
Técnico em 

Enfermagem 

Ensino Médio 

Completo e 

Curso Técnico 

na área 

Saúde 50 03 

 

30h 
R$ 1.033,08 

M09 
Técnico em 

Informática 

Ensino Médio 

Completo e 

Curso Técnico 

na área 

Planejamento e 

Tecnologia 
03 - 

 

 

30h 
R$ 1.033,08 
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M10 
Técnico em 

Laboratório 

Ensino Médio 

Completo e 

Curso Técnico 

na área 

Saúde 01 - 

 

 

30h 
R$ 1.033,08 

M11 

Técnico em 

Segurança no 

Trabalho 

Ensino Médio 

Completo e 

Curso Técnico 

na área 

Administração 08 01 

 

 

30h 
R$ 1.033,08 

 

Ensino Superior 

 

CÓD CARGO REQUISITO SECRETARIA VAGAS 

VAGAS 

PARA 

PCD* 

CARGA 

HORÁRIA 

MENSAL 

SALÁRIO BASE 

INICIAL 

S01 Administrador 

Ensino Superior 

completo em 

Administração e 

registro no 

Conselho de 

Classe  

 

Indústria , Comércio 

e Turismo 
02 - 

 

 

 

30h R$ 2.485,58 

S02 Advogado 

Ensino Superior 

completo em 

Direito completo 

e registro na OAB  

 

Governo 01 - 

 

 

 

30h 

R$ 2.485,58 

S03 Analista de Sistemas 

Ensino Superior 

completo em 

Análises de 

Sistemas 

Planejamento e 

Tecnologia 
02 - 

 

 

 

30h 

R$ 2.485,58 

S04 Arquiteto 

Ensino Superior 

completo em 

Arquitetura e 

registro no 

Conselho de 

Classe  

 

Desenvolvimento 

Urbano 
02 - 

 

 

 

30h R$ 2.485,58 

S05 Assistente Social Ensino Superior Saúde 04 - 30h R$ 2.485,58 
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completo em 

Serviço Social e 

registro no 

Conselho de 

Classe  

 

Assistência Social 22 02 

S06 Auditor Fiscal 

Ensino Superior 

completo em 

Administração 

Ciências 

Contábeis 

Economia ou 

Direito 

Fazenda 01 - 

 

 

 

30h R$ 2.485,58 

S07 Educador Físico 

Ensino Superior 

completo em 

Educação Física e 

registro no 

Conselho de 

Classe  

 

Saúde 04 -  

 

 

30h R$ 2.485,58 

Educação 05 01 

Esporte 05 01 

S08 Enfermeiro do Trabalho 

Ensino Superior 

completo em 

Enfermagem 

com 

especialização na 

área a que 

concorre e  

 registro no 

Conselho de 

Classe  

 

Administração 01 - 

 

 

 

 

30h 

R$ 2.485,58 

S09 

 

 

 

 

Enfermeiro 

Emergencista 

Ensino Superior 

completo em 

Enfermagem 

com 

especialização na 

área a que 

concorre e  

 registro no 

Conselho de 

Classe  

 

Saúde 001 - 

 

 

 

 

 

 

30h 

R$ 2.485,58 
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S10 

 

Enfermeiro PACS/PSF 

Ensino Superior 

completo em 

Enfermagem 

com 

especialização na 

área a que 

concorre e  

 registro no 

Conselho de 

Classe  

 

Saúde 27 02 

 

 

 

 

 

30h R$ 2.485,58 

S11 Engenheiro Agrônomo  

Ensino Superior 

completo em 

Engenharia 

Agrônoma e 

registro no 

Conselho de 

Classe  

 

 

 

Agricultura e meio 

Ambiente 
01 - 

 

 

30h 

R$ 2.485,58 

S12 Engenheiro Civil 

Nível Ensino 

Superior 

completo em 

Engenharia Civil 

e registro no 

Conselho de 

Classe  

 

Agricultura e meio 

Ambiente 
01 - 

 

 

 

30h 
R$ 2.485,58 

Governo 01 - 

Desenvolvimento 

Urbano 
03 - 

S13 
Engenheiro em 

Segurança do Trabalho 

Ensino Superior 

completo em 

Engenharia com 

Especialização 

em Segurança no 

Trabalho e 

registro no 

Conselho de 

Classe  

 

Administração 02 - 

 

 

 

30h 

R$ 2.485.58 

S14 

 

Médico Cardiologista 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre  

 

Saúde 03 - 20h R$ 2.485,58 
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S15 

 

 

Médico Dermatologista 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 01 - 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 

S16 
Médico Emergencista 

 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 08 01 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 

S17 

 

 

Médico 

Endocrinologista 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 02 - 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 

S18 

 

 

Médico 

Gastroenterologista 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 01 - 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 

S19 

 

 

Médico Geriatra 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 01 - 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 

S20 

 

 

Médico Ginecologista 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 03 - 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 

S21 

 

Médico Hematologista 

Pediátrico 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 01 - 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 
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S22 

 

 

Médico Hepatologista 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 01 - 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 

S23 

 

Médico Mastologista 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 02 - 

 

20h 

R$ 2.485,58 

S24 

 

 

Médico Neurologista 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 03 - 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 

S25 

 

 

Médico Oncologista 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 01 - 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 

S26 

 

Médico Oncologista 

Pediátrico 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 01 - 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 

S27 

 

 

Médico Ortopedista 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 01 - 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 

S28 

 

 

Médico Pneumologista 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 01 - 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 
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S29 

 

 

 

Médico PSF 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 22 02 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 

S30 

 

 

Médico Urologista 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

Saúde 04 - 

 

 

20h 
R$ 2485,58 

S31 Médicos do Trabalho 

Ensino Superior 

completo em 

Medicina com 

especialização na 

área a que 

concorre 

 

Administração 

02 - 

 

 

20h 
R$ 2.485,58 

S32 

 

 

 

Nutricionista 

Ensino Superior 

completo em 

Nutrição e 

registro no 

Conselho de 

Classe 

Saúde 02 - 30h R$ 2.485,58 

S33 Professor de Libras 

Professor 

Licenciado com 

Domínio da 

Língua Brasileira 

de Sinais 

Educação 05 01 40h R$ 2.485,58 

S34 
Professor Letras – 

Português/Espanhol 

Ensino Superior 

completo em 

Letras com 

Espanhol 

Educação 05 01 40h R$ 2.485,58 

S35 
Professor Letras – 

Português/Inglês 

Ensino Superior 

completo em 

Letras com Inglês 

Educação 05 01 40h R$ 2.485,58 

S36 Psicólogo 

Ensino Superior 

completo em 

Psicologia 

Assistência Social 15 01 30h R$ 2,485.58 
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S37 

 

Psicopedagogo 

 

Ensino Superior 

completo em 

Psicologia com 

Especialização 

em 

Psicopedagogia 

Saúde 01 - 30h R$ 2.485,58 

S38 Técnico Administrativo  
Licenciatura na 

área Educacional 
Educação 02 - 30h R$ 2.485,58 

S39 

 

 

Terapeuta Ocupacional 

Ensino Superior 

completo em 

Terapia 

Ocupacional com 

Registro no 

Conselho de 

Classe 

Saúde 02 - 30h R$ 2.485,58 

 

 

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital de abertura 24/03/2016 

Período de inscrições pela Internet 24/03 a 17/04/20216 

Solicitação de isenção do valor da inscrição  28/03 a 30/03/206 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 06/04/2016 

Recurso contra o indeferimento da isenção 07/04 a 08/04/2016 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 15/04/2016 

Último dia para pagamento do boleto bancário 18/04/2016 

• Divulgação preliminar dos pedidos de atendimento especial deferidos  

• Divulgação preliminar dos candidatos que se declararam na condição de Pessoa 

com Deficiência – PCD 

19/04/2016 

Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos 

que se declararam na condição de Pessoa com Deficiência - PCD 
20/04 a 21/04/2016 

• Respostas aos recursos e relação final dos pedidos de atendimento especial e 

dos candidatos que se declararam na condição de Pessoa com Deficiência – PCD 

• Divulgação dos locais das Provas Objetiva e Discursiva 

25/04/2016 

Realização das Provas Objetiva e Discursiva 

Entrega dos Títulos 
08/05/2016 
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• Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas) 

• Divulgação da chave de correção da Prova Discursiva (a partir das 12 horas) 
10/05/2016 

Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva e chave de 

correção da Prova Discursiva 
11/05 a 12/05/2016 

• Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva e 

chave de correção da Prova Discursiva 

• Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva e chave de correção final da 

Prova Discursiva 

• Divulgação das notas da Prova Objetiva 

• Resultado final dos cargos somente com Prova Objetiva 

• Divulgação dos candidatos que terão a Prova Discursiva corrigida – Advogado 

• Divulgação dos candidatos que terão os a nota dos Títulos divulgada 

• Convocação para Prova Prática 

30/05/2016 

Realização da Prova Prática 04 e/ou 05/06/2016 

• Resultado da Prova Prática 

• Resultado final do Certame para os cargos com Prova Prática 
08/06/2016 

• Resultado preliminar da Prova Discursiva 

• Resultado Preliminar da Prova de Títulos 
14/06/2016 

• Pedido de revisão do resultado preliminar da Prova Discursiva 

• Pedido de revisão do resultado preliminar da Prova de Títulos 
15/06 a 16/06/2016 

• Respostas aos pedidos de revisão e resultado final da Prova Discursiva 

• Resultado final do Certame para o cargo de Advogado 

• Respostas aos pedidos de revisão e resultado final da Prova de Títulos 

• Resultado Final do Certame para os cargos com Prova de Títulos 

23/06/2016 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

ATENÇÃO: TODA A LEGISLAÇÃO CITADA NOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS SERÁ UTILIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE QUESTÕES LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS ATUALIZAÇÕES VIGENTES ATÉ A DATA DE 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 
 
Nível Fundamental Incompleto: Borracheiro, Calceteiro, Eletricista, Pedreiro, Pintor, Roçador, Soldador. 
 
Língua Portuguesa:  
Interpretação de textos. Vocabulário (sinônimos e antônimos).Separação de sílabas e classificação dos vocábulos 
quanto à tonicidade. Ortografia. Pontuação. Classes gramaticais. Verbos regulares (no indicativo e no subjuntivo). 
Verbos ser, ter, estar e haver. Regras básicas de concordância.  
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Matemática:  
Sistema de numeração. Conjunto dos números naturais e suas operações básicas: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Números decimais e suas operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. 
Frações: representação decimal e conceitos básicos. Porcentagem. Gráficos e tabelas (tratamento de 
informações). Medidas de comprimento. Unidade monetária. Problemas.  
 
Nível Fundamental Completo: Agente de endemias, Auxiliar de Infraestrutura, Mecânico de Máquinas Pesadas, 
Motorista, Operador de máquinas. 
 
Língua Portuguesa:  
Compreensão de texto. Reescrita de passagens do texto. Ortografia: emprego de letras, divisão silábica, 
acentuação. Classes das palavras e suas flexões. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes 
verbais. Concordâncias: nominal e verbal. Regências: nominal e verbal. Colocação dos pronomes. Emprego dos 
sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia. Coletivos. Processos sintáticos: subordinação 
e coordenação. 
 
Matemática:  
Sistema de numeração. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Números racionais: frações, 
representação decimal de um racional. Números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, Porcentagem. 
Juros simples, desconto e lucro. Regra de três simples. Gráficos e tabelas (tratamento de informações). Medidas 
de comprimento. Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais:  
Principais aspectos geográficos, históricos, sociais e econômicos do Brasil, Estado da Bahia e do Município de 
Itabuna/BA. Ecologia e Meio Ambiente. 
 
 
Nível Médio: Agente de Fiscalização, Auxiliar Administrativo, Operador de Rádio. 
 
Língua Portuguesa:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de 
palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e 
vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da 
crase. Colocação dos pronomes. Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Coletivos. Funções sintáticas de termos e de orações. Processos 
sintáticos: subordinação e coordenação.  
 
Ética e Conduta na Administração Pública:  
Ética e função pública. Ética no Setor Público. Princípios constitucionais da Administração Pública. Poderes da 
Administração Pública. Organização da Administração Pública: concentração e desconcentração; centralização e 
descentralização. Responsabilidade Civil do Estado. Constituição Federal de 1988, Títulos I e II, Artigos do 1º ao 
16º; Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº 8.429/92 - lei de Improbidade 
Administrativa. Lei nº 1.079/50 - lei dos Crimes de Responsabilidade; artigos 6º, 74 a 79. Código Penal: Artigos. 
312 a 326, que tratam dos crimes cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. 
Responsabilidade sêxtupla dos servidores públicos. Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública. Lei nº 10.520/2002 - Lei do Pregão. Lei nº 12.527/11 - lei de Acesso à Informação. 
Legislação específica do Município: Lei Orgânica do Município. Lei que estabelece o regime jurídico dos 
funcionários públicos do Poder Executivo do Município.  
 
Informática Básica:  
Noções de sistema operacional (ambientes Windows). Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes 
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Microsoft Office). Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
Internet e intranet, extranet. Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome). Programas de correio eletrônico (Microsoft Office Outlook, Mozilla Thunderbird). Sítios de busca e 
pesquisa na Internet. Redes sociais. Computação na nuvem (cloud computing). Conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação. Procedimentos de 
segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware 
etc.). Procedimentos de backup. Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).  
 
Raciocínio Lógico e Matemático:  
Estruturas lógicas. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. Lógica sentencial (ou 
proposicional). Proposições simples e compostas. Tabelas verdade. Equivalências. Leis de Morgan. Diagramas 
lógicos. Lógica de primeira ordem. Princípios de contagem e probabilidade. Operações com conjuntos. Raciocínio 
lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.  
 
 
Nível Médio Técnico: Técnico de Enfermagem do Trabalho, Técnico Auxiliar de Regulação Médica, Técnico em 
Agrimensura, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório e Técnico em 
Segurança no Trabalho. 
 
Língua Portuguesa:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de 
palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e 
vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da 
crase. Colocação dos pronomes. Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Coletivos. Funções sintáticas de termos e de orações. Processos 
sintáticos: subordinação e coordenação.  
 
Ética e Conduta na Administração Pública:  
Ética e função pública. Ética no Setor Público. Princípios constitucionais da Administração Pública. Poderes da 
Administração Pública. Organização da Administração Pública: concentração e desconcentração; centralização e 
descentralização. Responsabilidade Civil do Estado. Constituição Federal de 1988, Títulos I e II, Artigos do 1º ao 
16º; Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº 8.429/92 - lei de Improbidade 
Administrativa. Lei nº 1.079/50 - lei dos Crimes de Responsabilidade; artigos 6º, 74 a 79. Código Penal: Artigos. 
312 a 326, que tratam dos crimes cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. 
Responsabilidade sêxtupla dos servidores públicos. Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública. Lei nº 10.520/2002 - Lei do Pregão. Lei nº 12.527/11 - lei de Acesso à Informação. 
Legislação específica do Município. Lei Orgânica do Município. Lei que estabelece o regime jurídico dos 
funcionários públicos do Poder Executivo do Município.  
  
Informática Básica:  
Noções de sistema operacional (ambientes Windows). Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes 
Microsoft Office). Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
Internet e intranet, extranet. Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome). Programas de correio eletrônico (Microsoft Office Outlook, Mozilla Thunderbird). Sítios de busca e 
pesquisa na Internet. Redes sociais. Computação na nuvem (cloud computing). Conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação. Procedimentos de 
segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware 
etc.). Procedimentos de backup. Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).  
 
Conhecimentos Específicos: 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 
Saúde Pública e Saúde do Trabalhador: Política nacional de saúde; atenção à saúde no trabalho e níveis de 
intervenção; meio ambiente e saneamento; programa nacional de imunização; programa nacional de Hipertensão 
Arterial e Diabetes Mellitus. Epidemiologia: História natural da doença e níveis de prevenção; vigilância 
epidemiológica aplicada em saúde do trabalhador. Higiene e Segurança do Trabalho: identificação e classificação 
dos riscos ocupacionais – mapa de riscos; medidas de prevenção e controle; equipamento de proteção individual 
– EPI; equipamento de proteção coletiva – EPC. Vigilância Sanitária, Biossegurança e Controle de Infecção: 
Conceitos; medidas de prevenção e controle. Ergonomia: conceito e evolução; características do posto de 
trabalho; cargas de trabalho; avaliação do trabalho. Acidente do trabalho e doenças profissionais: conceitos; 
legislação; classificação; medidas de controle e prevenção. Legislação de segurança e medicina do trabalho: Lei no 
6.514/77. Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n. 3.214/78. Enfermagem do trabalho: Aspectos 
históricos; estrutura e finalidade dos serviços especializados em saúde e segurança no trabalho; aspectos éticos e 
legais do exercício da enfermagem; competências e atribuições da equipe de enfermagem do trabalho; 
integração da enfermagem do trabalho nos programas de saúde ocupacional. Práticas de enfermagem: 
procedimentos técnicos realizados pelo técnico de enfermagem no atendimento ao trabalhador; embasamentos 
teóricos que fundamentam os procedimentos técnicos. Atendimento de enfermagem em situações de 
emergência: Prioridades, princípios científicos e procedimentos de enfermagem nos diferentes processos de 
atendimento ao trabalhador em situações de emergência. 
 
TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICO 
Portaria nº 2.048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e 
emergências. Portaria nº 1.863/GM/MS, de 29 de setembro de 2003: institui a Política Nacional de Atenção às 
Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de 
gestão. Portaria nº 1.864/GM/MS, de 29 de setembro de 2003: institui o componente pré-hospitalar móvel da 
Política Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de 
Urgência em municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192. Portaria n° 2.657/GM/MS, de 16 de 
dezembro de 2004, que estabelece as atribuições das centrais de regulação médica de urgências e o 
dimensionamento técnico para a estruturação e operacionalização das Centrais do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU 192). Portaria n° 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica. Portaria n° 687/GM/MS, de 30 de março de 2006, que institui a Política Nacional de Promoção da 
Saúde. Portaria n° 1.559/GM/MS, de 1º de agosto de 2008, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS. 
Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às urgências e 
institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. Portaria Nº. 2.026, de 24 de agosto de 2011, 
aprova as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central 
de Regulação Médica das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências.  
 
TÉCNICO EM AGRIMENSURA 
Noções de Topografia: elementos de Topografia; levantamentos topográficos planimétricos e altimétricos; 
medições topográficas; evolução dos equipamentos topográficos; representação topográfica; noções de desenho 
topográfico: conceito; formato de papel; escala; interpretação de cartas/plantas topográficas. Noções de 
cartografia: conceitos gerais; transformação de coordenadas plano-retangulares, geoprocessamento. Noções de 
posicionamento por satélite: medição de imóveis rurais utilizando a técnica de posicionamento por GNSS. Noções 
de Georreferenciamento: Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA – 3ª Ed., 
Manuais Técnicos de Posicionamento, de Limites e Confrontações e do Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF. 
Sistemas de Informações Geográficas - SIG: Conceitos básicos: caracterização e componentes. Noções de 
Sensoriamento Remoto: princípios da radiação, sistemas sensores e radar, processamento de imagens. Legislação 
(e respectivas atualizações): Lei n.° 4.947/1966; Lei n.° 5.868/1972; Lei n.° 10.267/2001; Norma de Execução 
INCRA n.° 107/2013; Instrução Normativa INCRA n.° 77/2013 e Portaria n.° 486/2013. 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Noções sobre Administração Pública: Orçamento público: princípios orçamentários. Processo de planejamento e 
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de orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988: da fiscalização contábil, financeira e orçamentária (Art. 70 ao 75), das 
finanças públicas (Art. 163 ao 169). Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar nº 101, de 05/05/00. 
Licitações: conceituação, modalidades, dispensa e inexigibilidade, de acordo com Lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e 
suas alterações. Contabilidade aplicada ao setor público: conceito e campo de atuação. Princípios fundamentais 
de contabilidade, controle e variações do patrimônio público. Contabilização de atos e fatos contábeis. Receitas e 
despesas públicas: execução orçamentária e financeira. Ingressos e dispêndios extraorçamentários. Estrutura e 
análise dos balanços e demonstrações contábeis. Suprimento de fundos. Despesas de exercícios anteriores. 
Restos a pagar. Dívida ativa. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público (NBC T 16). Normas e 
manuais editados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Secretaria de Orçamento Federal - SOF, referentes 
a procedimentos contábeis orçamentários, procedimentos contábeis patrimoniais, procedimentos contábeis 
específicos, plano de contas aplicado ao setor público e demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Lei 
nº 4.320, de 17/03/1964 e alterações posteriores. Ética Profissional: Código de ética profissional do contabilista, 
Resolução CFC nº 803/96 e suas alterações. As prerrogativas profissionais, especialmente a Resolução CFC nº 
560/83 e suas alterações. Contabilidade Geral: Lei nº 6.404/76, suas alterações e legislação complementar, 
Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Princípios Fundamentais de Contabilidade 
(aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, por meio da Resolução CFC nº 750/1993, atualizada 
pela Resolução CFC nº 1.282/10). Patrimônio: componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. 
Fatos Contábeis e respectivas variações patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Apuração do resultado. 
Plano de Contas: Função, funcionamento e estrutura das Contas. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
A inserção dos serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). Código de Ética e Lei do Exercício 
Profissional. Política de Humanização do SUS. Funcionamento dos sistemas: locomotor, pele e anexos, 
cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos genitais. Agentes 
infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). Doenças transmissíveis pelos 
agentes infecciosos e ectoparasitos. Saneamento básico. Educação em saúde. Conceito e tipo de imunidade. 
Programa de imunização. Noções básicas sobre administração de fármacos: cálculos fundamentais, efeitos 
colaterais e assistência de enfermagem. Procedimentos técnicos de enfermagem. Assistência integral de 
enfermagem à saúde: da criança e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso e mental. Assistência ao 
indivíduo, família e comunidade com transtornos: agudos, crônicos degenerativos, mentais, infecciosos e 
contagiosos. Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem em urgência 
e emergência. Biossegurança: conceito, normas de prevenção e controle de infecção. Classificação de artigos e 
superfícies hospitalares aplicando conhecimentos de desinfecção, limpeza, preparo e esterilização de material. 
Preparação e acompanhamento de exames diagnósticos. Protocolos de segurança do paciente. Noções de 
administração e organização dos serviços de saúde e de enfermagem. Normas éticas do COFEN. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Sistemas Internacionais de pesos e medidas. Regulagem da temperatura das estufas, graduação e diluição do 
álcool etílico e hipoclorito. Utensílios de laboratório. Densidade. Soluções. Cálculos elementares em Farmácia. 
Equilíbrio ácido - base - noções básicas sobre pH. Preparação e padronização de soluções. Águas para laboratório: 
tipos e noções básicas sobre os principais métodos de obtenção e purificação. Vidrarias, materiais e utensílios de 
laboratório: identificação e usos; limpeza, lavagem e esterilização. Equipamentos de laboratório: Identificação, 
princípios de funcionamento, uso e conservação. Coleta e armazenamento de amostras biológicas. Noções 
básicas de biossegurança em laboratório. Noções básicas de controle de qualidade em Laboratório. Bacteriologia 
básica e laboratorial. Noções básicas de microscopia. 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO 
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho: Decreto nº 7.602 de 2011. Auditoria de sistemas de gestão: 
norma ABNT NBR ISO 19011:2012. Ações de Saúde: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. Ergonomia: Conforto ambiental; organização do trabalho e 
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mobiliário e equipamentos dos postos de trabalho. Gestão da Segurança do Trabalho, do Meio Ambiente e da 
Saúde Ocupacional. Organização e atribuições do SESMT e da CIPA. Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde 
Ocupacional conforme a especificação OHSAS 18.001: 2007. Sistema de Gestão Ambiental conforme norma ABNT 
NBR ISO 14001: 2004. Legislação e Normas Técnicas: Segurança e Saúde na Constituição Federal e na 
Consolidação das Leis Trabalhistas. Normas regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalho (Portaria nº 
3214/1978). Caracterização da insalubridade e periculosidade; benefícios previdenciários decorrentes de 
acidentes do trabalho, Perfil Profissiográfico Previdenciário, Decreto nº 3.048 de 1999 e suas alterações; Instrução 
normativa da Previdência Social nº 45 e normas técnicas da ABNT relacionadas à segurança do trabalho. Acidente 
do Trabalho: conceito legal, taxas de frequência e gravidade, custos dos acidentes, comunicação e registro de 
acidentes; investigação e análise de acidentes. Norma ABNT NBR 14.280: 2001. Prevenção e Controle de Riscos 
em Máquinas, Equipamentos e Instalações. Caldeiras e vasos de pressão. Instalações elétricas. Trabalho em 
espaços confinados: construção civil e trabalhos em altura. Higiene Ocupacional: Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais, aerodispersóides, gases e vapores, exposição ao ruído, exposição ao calor, radiações 
ionizantes e não ionizantes, trabalho sob condições hiperbáricas e limites de tolerância. Proteção Contra 
Incêndio: Legislação trabalhista e normas da ABNT relativas à proteção contra incêndio e explosões, combustão 
(química e física do fogo), classes de incêndio, meios de transmissão de calor, métodos de extinção, agentes 
extintores, equipamentos móveis e fixos de combate a incêndio, sistema de detecção e alarme, sprinklers, 
sinalização de segurança e brigadas de incêndio. Princípios de Análise, Avaliação e Gerenciamento de Riscos: 
Inspeção de segurança; técnicas de análise de risco: APR e HAZOP. 
 
 
Nível Médio Técnico: Técnico em Informática. 
 
Língua Portuguesa:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de 
palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e 
vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da 
crase. Colocação dos pronomes. Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Coletivos. Funções sintáticas de termos e de orações. Processos 
sintáticos: subordinação e coordenação. 
 
Ética e Conduta na Administração Pública:  
Ética e função pública. Ética no Setor Público. Princípios constitucionais da Administração Pública. Poderes da 
Administração Pública. Organização da Administração Pública: concentração e desconcentração; centralização e 
descentralização. Responsabilidade Civil do Estado. Constituição Federal de 1988, Títulos I e II, Artigos do 1º ao 
16º; Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº 8.429/92 - lei de Improbidade 
Administrativa. Lei nº 1.079/50 - lei dos Crimes de Responsabilidade; artigos 6º, 74 a 79. Código Penal: Artigos. 
312 a 326, que tratam dos crimes cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. 
Responsabilidade sêxtupla dos servidores públicos. Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública. Lei nº 10.520/2002 - Lei do Pregão. Lei nº 12.527/11 - lei de Acesso à Informação. 
Legislação específica do Município: Lei Orgânica do Município. Lei que estabelece o regime jurídico dos 
funcionários públicos do Poder Executivo do Município. 
 
Conhecimentos Específicos: 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Introdução a Computação: apresentação e conceitos fundamentais; a evolução dos computadores; o software; 
tipos de linguagens de programação em geral, Instalação e suporte de microcomputadores, operações em binário 
e hexadecimal. Funcionamento do Computador: o suporte do processamento; a carga do sistema; os programas; 
instruções; multiprogramação e multiprocessamento; conceitos básicos em relação à instalação. Configuração de 
setup e montagem do microcomputador: processador, cooler, placa-mãe, memorias, placas de vídeo, dispositivos 
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de armazenamento (HD, unidade ótica, pen-drives); Fontes de alimentação, gabinetes, monitor de vídeo, 
periféricos de entrada e saída e adicionais. Introdução a Computação: apresentação e conceitos fundamentais; a 
evolução dos computadores; o software; tipos de linguagens de programação em geral, Operações em binário e 
hexadecimal. Raciocínio lógico. Funcionamento do Computador: o suporte do processamento; a carga do sistema; 
os programas; instruções; multiprogramação e multiprocessamento; conceitos básicos em relação à configuração 
de setup e montagem do microcomputador. Memória do computador: Utilização; bit, bytes e palavras; tamanho 
e posições da memória; memórias internas e auxiliares; programas em memória ROM; memória virtual; cache de 
memória e tempo de acesso e ciclo de memória. Unidade Central de Processamento: execução das instruções; 
velocidade de processamento; registradores; clock; barramentos; tipos de microprocessadores.  Unidades de 
entrada/saída e periféricos: introdução, tipos de dispositivos de entrada, tipos de dispositivo de saída e 
dispositivos de entrada/saída. Organização da Informação: arquivos e registros; organização dos arquivos; 
procedimentos nos diversos arquivos; bancos de dados e bancos de dados orientado a objetos, linguagens de 
consulta (SQL, QBE). Linguagens de Programação e Algoritmos Estruturados: conceitos e construção de 
algoritmos, tipos de lógica, instrumentos da lógica de programação, fluxogramas, lógica estruturada, árvores e 
tabelas de decisão, uso de procedimentos, uso de funções, bibliotecas e estruturas de dados. Programação 
orientada a objetos. Linguagens de programação (Java, C, C++, PHP, Phyton, HTML, XML): conceitos e uso de suas 
instruções básicas. Redes locais e teleprocessamento: redes de comunicação de dados, meios de comunicação, 
Internet (definição, funcionamento, serviços e protocolos); elementos de uma rede; conectividade; utilização de 
microcomputador em rede; estruturas de rede (topologia); padrões de rede e interfaces; conceituação de redes 
locais; arquiteturas e topologias de redes. Modelo OSI/ISO; Protocolos de comunicação (TCP/IP, X.25) e segurança 
nas redes. Principais componentes: hubs, "switches", pontes, amplificadores, roteadores, repetidores e gateways. 
Meios físicos de transmissão: par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, wireless, outros meios de transmissão, 
ligação ao meio, ligações ponto a ponto, ligações multiponto, ligações em rede de fibra ótica; sistemas 
operacionais de rede: servidores de aplicações, servidores de arquivos e sistemas de arquivos, discos e partições. 
RAID: Tipos, funcionamento. Segurança da Informação: conceitos de segurança da informação. Criptografia. 
Classificação da informação. Análise e gerenciamento de riscos. Ameaça (Virus, Worms). Tipos de ataques e 
vulnerabilidade. Ataques e proteções relativos a hardware, sistemas operacionais, aplicações, bancos de dados e 
redes. Antivírus, firewalls, DMZ, proxies, IDS. Sistemas operacionais: gerência de memória, processamento e 
arquivo em sistemas operacionais. Sistemas operacionais modernos: MS Windows em português (XP/Vista/7/8 e 
Server 2003/2008) e sistemas operacionais da família Linux: conceitos, utilitários e comandos; instalação, 
configuração; uso e configuração de ambiente e recursos gráficos; execução de programas, aplicativos e 
acessórios; conceitos e manipulação de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; uso dos recursos de rede; área de 
trabalho; área de transferência; uso dos menus; interação com conjunto de aplicativos de escritório; definição, 
configuração e segurança de usuários, instalação e desinstalação de aplicativos e periféricos. Utilitários Microsoft 
em português. MS Access 2010: barra de ferramentas, atalhos, recursos e menus; implementação de banco de 
dados, criação e manutenção de tabelas, conceitos da linguagem SQL. Uso da barra de ferramentas, atalhos, 
recursos e menus para MS Word 2010; MS Excel 2010 e MS Powerpoint 2010. 
 
 
Nível Superior: Administrador, Advogado, Arquiteto, Auditor Fiscal, Educador Físico, Engenheiro Agrônomo, 
Engenheiro Civil e Engenheiro em Segurança do Trabalho.  
 
Língua Portuguesa:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de 
palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e 
vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da 
crase. Colocação dos pronomes. Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Coletivos. Funções sintáticas de termos e de orações. Processos 
sintáticos: subordinação e coordenação.  
 
Ética e Conduta na Administração Pública:  
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Ética e função pública. Ética no Setor Público. Princípios constitucionais da Administração Pública. Poderes da 
Administração Pública. Organização da Administração Pública: concentração e desconcentração; centralização e 
descentralização. Responsabilidade Civil do Estado. Constituição Federal de 1988, Títulos I e II, Artigos do 1º ao 
16º; Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº 8.429/92 - lei de Improbidade 
Administrativa. Lei nº 1.079/50 - lei dos Crimes de Responsabilidade; artigos 6º, 74 a 79. Código Penal: Artigos. 
312 a 326, que tratam dos crimes cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. 
Responsabilidade sêxtupla dos servidores públicos. Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública. Lei nº 10.520/2002 - Lei do Pregão. Lei nº 12.527/11 - lei de Acesso à Informação. 
Legislação específica do Município: Lei Orgânica do Município. Lei que estabelece o regime jurídico dos 
funcionários públicos do Poder Executivo do Município.  
 
Informática Básica:  
Introdução a conceitos de hardware e software de computador. Introdução a sistemas operacionais: Microsoft 
Windows e Linux. Conceitos básicos e utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas eletrônicas, 
apresentações e gerenciadores de banco de dados: pacotes Microsoft Office e BrOffice. Conceitos básicos e 
tecnologias relacionados a Internet e Intranet. Principais aplicativos de navegação na internet (Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla Firefox), ferramentas de pesquisa e compartilhamento de informações. Conceitos básicos de 
segurança da informação e proteção contra vírus, worms e derivados. Correio Eletrônico, envio e recebimento de 
emails e anexos, endereços e formas de endereçamento de correio eletrônico, webmail, spam. Conceitos de 
software livre e licenças de uso, distribuição e modificação.  
 
Conhecimentos Específicos: 
 
ADMINISTRADOR 
Princípios e Funções da Administração. Técnicas de Comunicação em Administração. Organização, Sistemas e 
Métodos. Administração Financeira. Administração de Recursos Humanos e Administração de Pessoal. Noções de 
Matemática Financeira. Noções de Administração de Materiais. Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011 
e Decreto Federal nº 7.724/2012). Lei de Responsabilidade Fiscal. (Lei Complementar Federal nº 101/2000.  
 
ADVOGADO 
Direito Administrativo: conceito; objeto e fontes do Direito Administrativo. Princípios constitucionais do Direito 
Administrativo brasileiro. Poderes da Administração: vinculado; discricionário; hierárquico, disciplinar e 
regulamentar. Ato administrativo: conceito; requisitos; atributos; classificações; pressupostos e espécies; 
invalidação; anulação; revogação e convalidação. Prescrição e Decadência no âmbito da Administração Pública. 
Autarquias e fundações. Licitação: Lei nº 8.666/93, princípios; obrigatoriedade; dispensa; inexigibilidade; 
modalidades; revogação e anulação. Pregão. Contratos administrativos: conceito; peculiaridades; controle; 
formalização; execução; inexecução; revisão e rescisão. Convênios: (IN STN Nº 1/97). Improbidade Administrativa. 
Serviços Públicos: conceito; classificação; concessão; permissão e autorização. Administração direta e indireta. 
Responsabilidade Civil da Administração: reparação do dano; enriquecimento ilícito; uso e abuso de poder; 
sanções penais e civis. Servidores públicos. Processo Administrativo Disciplinar; Sindicância e Tomada de Contas 
Especial. Controle da Administração: tipos e formas de controle; controle hierárquico; controle interno; controle 
externo. Bens públicos. Ação Civil Pública. Direito Constitucional: constitucionalismo. Constituição: conceito, 
classificações, interpretação. Poder constituinte. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Controle de 
constitucionalidade dos atos normativos. Organização do Estado. Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário. Das 
funções essenciais à justiça. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Da nacionalidade. Dos direitos 
políticos. Dos partidos políticos. Dos direitos e garantias fundamentais. Mandado de Segurança. Direito Civil: lei 
de introdução ao Código Civil. Pessoas naturais e jurídicas. Dos bens. Fatos Jurídicos. Negócio jurídico. Atos 
jurídicos lícitos e atos ilícitos. Prescrição e decadência. Prova. Direito das obrigações: modalidades das obrigações; 
transmissão das obrigações. Adimplemento e extinção das obrigações: de quem deve pagar; daqueles a quem se 
deve pagar; pagamento e prova; pagamento em consignação e da compensação. Inadimplemento das obrigações. 
Contratos em geral: distrato; vícios redibitórios; evicção; contratos aleatórios; cláusula resolutiva; exceção de 
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contrato não cumprido; resolução por onerosidade excessiva. Espécies de contrato: compra e venda; troca ou 
permuta; doação; revogação da doação; empreitada; depósito; mandato; transporte e fiança. Atos unilaterais. 
Responsabilidade Civil. Preferências e privilégios creditórios. Direito das coisas. Posse. Propriedade: usucapião; 
ocupação; perda da propriedade e direitos de vizinhança. Títulos de crédito. Responsabilidade Civil: obrigação de 
indenizar e indenização. Dano material e dano moral. Processo Civil: Teoria Geral do Direito Processual. Princípios 
gerais, fontes e interpretação do direito processual civil. Juízo natural. Jurisdição. Processo e procedimento: 
conceito; natureza e princípios; formação; suspensão e extinção; pressupostos processuais. Ação: conceito; 
características; elementos; condições da ação; possibilidade jurídica do pedido; legitimidade; interesse de agir. 
Procedimento ordinário e sumário. Provas: teoria geral; princípios; objeto; meios e fontes; prova emprestada; 
ônus da prova; tipos de prova; prova documental e prova testemunhal. Tutela inibitória e antecipação de tutela. 
Tutela específica e antecipada das obrigações de fazer e não fazer. Resposta do réu: defesa direta e defesa 
indireta. Contestação, exceção e objeção. Exceções processuais: incompetência, impedimento e suspeição. 
Reconvenção. Revelia. Audiência de instrução e julgamento. Sentença: conteúdo, decisões condenatórias, 
constitutivas e meramente declaratórias. Efeito da decisão judicial. Decisão terminativa e definitiva.  
 
ARQUITETO 
Gerenciamento: Análise e elaboração de planilhas, cronogramas e orçamentos de obras e serviços de arquitetura 
e urbanismo; Acompanhamento e fiscalização de obras e serviços de arquitetura e urbanismo; Gerenciamento de 
projetos; Estudos de viabilidade técnica-financeira. Composição de custos, levantamento de quantitativos, 
planejamento e controle físico-financeiro. Orçamento e Sistema de gestão da qualidade. Vistoria de imóveis e 
elaboração de laudos e pareceres técnicos. Perícia de imóveis. Gerenciamento de escopo, tempo, custos e 
recursos humanos alocados em projetos. Conceito de projeto, programa e processo. Projeto - Projeto básico e 
executivo de Arquitetura: definição de programa funcional da edificação; Projeto de Engenharia; 
Dimensionamento básico; Especificação de materiais, obras e serviços (incluindo materiais sustentáveis); Projeto, 
orçamento e cronograma de reformas. Projeto Urbano. Métodos e técnicas de desenho e projeto; Noções de 
Instalações prediais (instalações hidrossanitárias); Compatibilização de projetos; Conforto ambiental das 
edificações (térmico, acústico e luminoso), incluindo racionalização de recursos e sustentabilidade; Noções de 
Topografia e Estrutura. Acessibilidade: NBR 9050. Microsoft Office Excel 2007; AutoCAD 2010. Legislações - 
Licitações - Lei nº 8.666/1993 e suas atualizações. Ambiental - Legislação Ambiental - Lei nº 9.605/1998 (Crimes 
Ambientais) e suas atualizações; Lei da Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938 de 17/01/1981 e suas 
atualizações. Política Urbana - Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e suas atualizações; Lei do Parcelamento 
do Solo Urbano - nº 6.766, de 19/12/1979 e suas atualizações. Legislação de proteção ao patrimônio ambiental. 
Noções de Código de obras. Plano Diretor (conceito, abrangência e conteúdo). Paisagismo e Meio Ambiente: 
Projeto paisagístico. Licenças ambientais. Lei Orgânica do Município.  
 
AUDITOR FISCAL 
Contabilidade Geral: Lei 6.404/76 e alterações posteriores (Lei 11.638/07 e 11.941/09). NBCT TG - Estrutura 
Conceitual. Convergência da Contabilidade Brasileira ao Padrão Internacional. Conceito, finalidade e campo de 
aplicação. Princípios de contabilidade (Resolução CFC 750/93 e alterações posteriores). Equação patrimonial. 
Lançamentos usuais da contabilidade geral. Contas patrimoniais e de resultado. Contas retificadoras. 
Demonstrações contábeis (NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis). Contabilidade Pública: 
conceito, campo de atuação, objetivos, sua organização e regimes contábeis adotados. Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (Resoluções CFC 1.128/08 a 1.137/08). Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público (MCASP - 5ª. Edição).  Escrituração na administração pública: conceito e normas. 
Sistemas contábeis: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Lançamentos contábeis usuais da 
contabilidade pública. Composição e conteúdo dos balanços públicos: balanços orçamentário, financeiro e 
patrimonial, demonstração das variações patrimoniais. Levantamento de contas: prestação de contas, tomada de 
contas. Orçamento público: conceito, instrumentos básicos de planejamento, princípios orçamentários. Recursos 
para execução dos programas: exercício financeiro, créditos orçamentários, créditos adicionais. Receitas públicas: 
conceito, classificação legal da receita orçamentária, estágios da receita, receita da dívida ativa. Despesas 
públicas: definição, classificação legal da despesa orçamentária, tipos de empenho, restos a pagar.  Patrimônio na 
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administração pública: conceito de execução patrimonial, patrimônio sob os aspectos qualitativo e quantitativo, 
direitos das entidades públicas, obrigações das entidades públicas, variações patrimoniais. Lei Complementar 
n.°101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Instrumentos de Transparência na Gestão Pública. Lei n.° 10.028 de 
19/10/2000. Instrumentos de Gestão: Contratos, Convênios. Licitações: Conceituação, modalidades, dispensa e 
inexigibilidades. De acordo com a Lei 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, Lei nº 4.320/1964. Auditoria 
Contábil: Normas práticas usuais de auditoria: conceito, controle interno e externo. Materialidade e riscos de 
auditoria, papéis de trabalho, planejamento, técnicas e procedimentos de auditoria. Procedimentos de auditoria 
dos itens patrimoniais: auditoria do disponível, de compras e contas a pagar, de contas a receber, de estoques, 
dos investimentos, do imobilizado, do passivo exigível. Auditoria no Setor Público: Auditoria da receita e da 
despesa orçamentária, das contas do ativo e passivo financeiro, das contas do ativo e passivo permanente, das 
contas das variações patrimoniais e das demonstrações contábeis exigidas pela Lei Federal n° 4.320/64. Legislação 
Aplicada à Gestão Pública. Constituição Federal de 1988. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Edafologia: formação, classificação, aspectos físicos, químicos e biológicos do solo, fertilidade, calagem e 
adubação, adubos e corretivos, conservação do solo e da água. Propagação de Plantas: sementes e mudas. 
Fitotecnia: olericultura, fruticultura, silvicultura, cultura de grãos, grandes culturas, plantas ornamentais, 
medicinais, aromáticas e condimentares. Irrigação. Drenagem. Mecanização Agrícola e Infraestrutura Rural: ciclo 
hidrológico; captação e armazenamento de água; água no solo; métodos de irrigação; drenagem agrícola; 
salinização dos solos; mecanização e implementos agrícolas; conservação de estradas rurais. Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável: clima; sucessão ecológica, florestamento e reflorestamento; agroecologia; controle 
alternativo de pragas e doenças; adubação verde; cultivo protegido. Criações: apicultura, piscicultura, avicultura, 
caprinocultura, ovinocultura, bovinocultura - raças, instalações, manejo, alimentos e alimentação, sanidade, 
produção e produtividade. Conservação e Tecnologia de Alimentos: boas práticas de higiene e conservação de 
alimentos na agroindústria de base familiar; tecnologia de transformação, beneficiamento e conservação de 
produtos de origens animal e vegetal. Legislação: Lei Federal nº 7.802, de 11/07/1989. Decreto Federal nº 4.074, 
de 04/01/2002. Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11/07/1989. Lei Federal nº 10.711, de 05/08/2003. Dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Decreto Federal nº 5.153, de 23/07/2004. Regulamenta a legislação de 
sementes e mudas. Decreto Federal nº 7.830, de 17/10/2012. Dispõe sobre o Cadastro Ambiental Rural; Lei nº 
8.171, de 17/01/1991. Dispõe sobre a política agrícola. Manual de Crédito Rural - disponível em 
http://www3.bcb.gov.br/mcr/.  
 
EDUCADOR FÍSICO 
Desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Corporeidade e motricidade. Atividade física, saúde e qualidade 
de vida. Ginástica laboral. Esportes coletivos e individuais. Atividades rítmicas e expressivas. Lazer, recreação e 
jogos. Atividade motora adaptada. Cinesiologia. Fisiologia do exercício. Cineantropometria. Atividades físicas para 
grupos especiais. Treinamento físico e desportivo. Musculação. Socorros e urgências em esportes e lazer. 
Planejamento e prescrição da atividade física. Dimensões sociais do esporte. A Educação Física e os temas 
transversais. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Planejamento e controle de obras (orçamento, cronograma físico-financeiro, especificação, medições, 
acompanhamento de obras). Técnicas da construção. Resistência dos Materiais. Teoria das estruturas. Estruturas 
em concreto armado, concreto protendido, aço e madeira. Projetos de construção civil. Materiais de construção. 
Mecânica dos solos. Estradas. Pontes. Hidráulica. Saneamento. Topografia. Segurança e Manutenção de 
Edificações. Noções de Segurança no Trabalho. Normas ABNT. Código de Obras do Município e outras leis 
municipais correlatas. 
 
ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Prevenção e Controle de Riscos em máquinas, equipamentos e instalações: Caldeiras e vasos de pressão. 
Movimentação de cargas. Instalações elétricas. Máquinas e ferramentas. Trabalho em espaços confinados. 
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Construção civil e Trabalhos em altura. Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho: organização e atribuições do 
SESMT e da CIPA. Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional conforme a especificação OHSAS 
18.001:2007 e Diretrizes da OIT sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. Acidente do 
trabalho: conceito técnico e legal. Causas e consequências dos acidentes. Taxas de frequência e gravidade. 
Estatísticas de acidentes. Custos dos acidentes. Comunicação e registro de acidentes. Investigação e análise de 
acidentes. Higiene Ocupacional: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Aerodispersóides. Gases e 
vapores. Exposição ao ruído. Exposição ao calor. Metodologias de avaliação ambiental estabelecidas pela 
Fundacentro. Radiações ionizantes e não ionizantes. Trabalho sob condições hiperbáricas e Limites de tolerância e 
de exposição. Proteção contra Incêndio: Legislação trabalhista e normas da ABNT relativas à proteção contra 
incêndio e explosões; combustão (química e física do fogo); classes de incêndio; meios de transmissão de calor; 
métodos de extinção; agentes extintores; equipamentos móveis e fixos de combate a incêndio; sistema de 
detecção e alarme; spriklers; sinalização de segurança e brigadas de incêndio.Sistemas fixos e portáteis de 
combate ao fogo. Detecção e alarme. Armazenamento de produtos inflamáveis e Brigadas de incêndio. Princípios 
de análise, avaliação e gerenciamento de riscos: inspeção de segurança. Técnicas de análise de risco: APR e 
HAZOP. Ações de Saúde: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Prevenção de Doenças 
Relacionadas ao Trabalho. Suporte Básico à Vida. Ergonomia: conforto ambiental. Organização do trabalho e 
mobiliário e equipamentos dos postos de trabalho. Legislação e Normas Técnicas: Segurança e Saúde na 
Constituição Federal e na Consolidação das Leis Trabalhistas. Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do 
Trabalho. Caracterização da Insalubridade e Periculosidade. Benefícios previdenciários decorrentes de acidentes 
do trabalho, Perfil Profissiográfico Previdenciário e Normas Técnicas da ABNT.  
 
 
Nível Superior: Analista de Sistemas.  
 
Língua Portuguesa:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de 
palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e 
vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da 
crase. Colocação dos pronomes. Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Coletivos. Funções sintáticas de termos e de orações. Processos 
sintáticos: subordinação e coordenação. 
 
Ética e Conduta na Administração Pública:  
Ética e função pública. Ética no Setor Público. Princípios constitucionais da Administração Pública. Poderes da 
Administração Pública. Organização da Administração Pública: concentração e desconcentração; centralização e 
descentralização. Responsabilidade Civil do Estado. Constituição Federal de 1988, Títulos I e II, Artigos do 1º ao 
16º; Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº 8.429/92 - lei de Improbidade 
Administrativa. Lei nº 1.079/50 - lei dos Crimes de Responsabilidade; artigos 6º, 74 a 79. Código Penal: Artigos. 
312 a 326, que tratam dos crimes cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. 
Responsabilidade sêxtupla dos servidores públicos. Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública. Lei nº 10.520/2002 - Lei do Pregão. Lei nº 12.527/11 - lei de Acesso à Informação. 
Legislação específica do Município: Lei Orgânica do Município. Lei que estabelece o regime jurídico dos 
funcionários públicos do Poder Executivo do Município. 
 
Conhecimentos Específicos: 
 
ANALISTA DE SISTEMAS 
Arquitetura de aplicações. Arquitetura de sistemas: Sistemas de três camadas; Padrões de projeto; Aplicações 
distribuídas; servidores de aplicação; interoperabilidade. Arquitetura e organização de sistema de computadores. 
Conceitos básicos. Arquitetura de processadores. Sistemas de numeração. Modelos de conjunto de instruções. 
Modos de endereçamento. Bloco operacional. Bloco de controle. Organização de memória e da CPU. Banco de 
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dados: arquitetura de um SGBD. Fundamentos. Características, componentes e funcionalidades. Normalização. 
Modelagem entidade-relacionamento. Linguagem SQL: conceitos básicos e características estruturais das 
linguagens. Engenharia de software. Conceitos. Ciclos de vida e de desenvolvimento. Análise comparativa de 
metodologias de desenvolvimento. Técnicas de levantamento de requisitos. Análise de requisitos e técnicas de 
validação. Gerenciamento de requisitos. Testes. Qualidade do software. Métricas. UML. Ferramentas de 
desenvolvimento de software. Projeto de interfaces. Análise essencial e Análise estruturada. Análise e projeto 
orientados a objetos. Estrutura de dados e algoritmos. Conceitos básicos de estrutura de dados. Listas. Árvores. 
Grafos. Estruturas de armazenagem e métodos de acesso. Alocação e recuperação de memória. Técnicas de 
ordenação e procura. Gerência de Projetos. Conceitos básicos. Ciclo de vida; Fases do projeto. Alocação de 
recursos. Cronograma. Estrutura analítica. Paradigmas de linguagens de programação. Conceitos básicos e 
características estruturais das principais linguagens de programação (C, C++, C#, Java. PHP, Javascript e Phyton). 
Construção de algoritmos, procedimentos, funções, bibliotecas e estruturas de dados. Programação estruturada. 
Programação orientada a objetos. Programação orientada a eventos. Raciocínio lógico. Lógica Sentencial e de 
Primeira Ordem. Enumeração por Recurso. Contagem: princípio aditivo e multiplicativo. Arranjo. Permutação. 
Combinação simples e com repetição. Princípio da inclusão e da exclusão. Sistemas operacionais. Conceitos 
básicos. Programação concorrente. O núcleo. Os gerentes de processador, de memória, de dispositivos e de 
informação. Processos e threads. Deadlock. Entrada/saída. Sistemas de arquivos. Gerência de memória, 
paginação, segmentação e memória virtual. Gerência de Filas. RAID. Segurança da Informação. Conceitos gerais. 
Segurança em redes de computadores. Vulnerabilidades e ataques a sistemas computacionais. Políticas de 
segurança. Sistemas de criptografia e aplicações. Redes de computadores. Protocolos, equipamentos, padrões, 
serviços e conceitos. LAN, MAN e WAN: arquitetura e topologias. Modelo de referência OSI e TCP/IP. Conceitos e 
tecnologias relacionadas à Internet. Protocolos relevantes para aplicações Internet; princípios e arquitetura da 
Internet; linguagens de marcação, transformação e apresentação (HTML e XML); conceito e padrões da tecnologia 
Web, Intranets e Extranets. 
 
 
Nível Superior: Assistente Social, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro Emergencista, Enfermeiro PACS/PSF, 
Médico Cardiologista, Médico Dermatologista, Médico Emergencista, Médico Endocrinologista, Médico 
Gastroenterologista, Médico Geriatra, Médico Ginecologista, Médico Hematologista Pediátrico, Médico 
Hepatologista, Médico Mastologista, Médico Neurologista, Médico Oncologista, Médico Oncologista Pediátrico, 
Médico Ortopedista, Médico Pneumologista, Médico PSF, Médico Urologista, Médicos do Trabalho, Nutricionista, 
Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional. 
 
Língua Portuguesa:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de 
palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e 
vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da 
crase. Colocação dos pronomes. Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Coletivos. Funções sintáticas de termos e de orações. Processos 
sintáticos: subordinação e coordenação. 
 
Ética e Conduta na Administração Pública:  
Ética e função pública. Ética no Setor Público. Princípios constitucionais da Administração Pública. Poderes da 
Administração Pública. Organização da Administração Pública: concentração e desconcentração; centralização e 
descentralização. Responsabilidade Civil do Estado. Constituição Federal de 1988, Títulos I e II, Artigos do 1º ao 
16º; Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº 8.429/92 - lei de Improbidade 
Administrativa. Lei nº 1.079/50 - lei dos Crimes de Responsabilidade; artigos 6º, 74 a 79. Código Penal: Artigos. 
312 a 326, que tratam dos crimes cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. 
Responsabilidade sêxtupla dos servidores públicos. Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública. Lei nº 10.520/2002 - Lei do Pregão. Lei nº 12.527/11 - lei de Acesso à Informação. 
Legislação específica do Município: Lei Orgânica do Município. Lei que estabelece o regime jurídico dos 
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funcionários públicos do Poder Executivo do Município. 
 
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública: 
Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único 
de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços 
de saúde (Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90). Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Lei nº 12.401, de 28 de abril de 
2011, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a 
incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Lei nº 12.466, de 24 de agosto 
de 2011, que acrescenta arts. 14-A e 14-B à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências, para dispor sobre as comissões intergestores do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems) e suas respectivas composições. Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. Sistema de 
Informação em Saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento em Saúde e 
Diagnóstico situacional.  
 
Conhecimentos Específicos: 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 Políticas Públicas e direitos sociais no Brasil. Políticas de Seguridade Social no Brasil. Avaliação de Projeto e 
Programas. Questão social e Serviço Social: debate contemporâneo. Fundamentos do Serviço Social. Ética 
profissional. A práxis profissional: relação teórico prática. Serviço Social e interdisciplinaridade. Serviço Social e 
Família. Instrumentalidade do Serviço Social; atendimento individual; o trabalho com grupos, comunidades, 
movimentos sociais. O cotidiano como categoria de investigação. Atribuições privativas e competências do 
Assistente Social. Planejamento e pesquisa. Projeto ético político profissional. Código de Ética Profissional do 
Assistente Social - 1993 / Lei de regulamentação da profissão. PNI Política Nacional do Idoso. Lei nº 10.741/2003 - 
Estatuto do Idoso. Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha. Lei Federal nº 8.742 de 07.12.1993 - Lei Orgânica da Assistência Social. Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais (Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009). 
 
ENFERMEIRO DO TRABALHO 
Assistência de Enfermagem em urgências e emergências. Atendimento pré-hospitalar. Portaria GM/MS nº. 2.048 
de 05/11/2002: sistemas estaduais de urgência e emergência. Regulamento técnico. Acidentes com múltiplas 
vítimas. Processo de enfermagem. Bioestatística. Coleta de dados. Amostragem. Análise de dados. Estudo dos 
agravos à Saúde do Trabalhador. Norma regulamentadora 32: Biossegurança e saúde. Exposição a material 
biológico. Medidas de controle pós exposição. Métodos de desinfecção e esterilização de materiais e 
equipamentos de saúde. Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS). Doenças 
profissionais e doenças relacionadas ao trabalho. Benefícios e reforma da Previdência Social. Aspectos legais 
sobre doenças e acidentes de trabalho no Brasil. Responsabilidades éticas e legais à Saúde do Trabalhador. SAT - 
Seguro contra Acidente do Trabalho. CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho. NR5 Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes. Equipamento de Proteção Individual EPI. Equipamento de Proteção Coletiva EPC. 
Direitos sociais. Férias trabalhistas. Afastamento laboral. Trabalho em turnos ininterruptos. Epidemiologia e 
vigilância da saúde do trabalhador: doenças profissionais, doenças relacionadas ao trabalho, doenças 
imunopreveníveis. Ergonomia aplicada ao trabalho. Metodologia da análise ergonômica do trabalho. Principais 
correntes de ergonomia. Ergonomia no Brasil e no Mundo. Legislação Brasileira relativa à ergonomia. Manual de 
Aplicação da NR 17. Organização do Trabalho. Processo de Trabalho.  Ergonomia Cognitiva. Toxicologia da 
Indústria de Petróleo e Derivados. Ética e Deontologia de Enfermagem. Lei do Exercício Profissional de 
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Enfermagem. Regulamentação do Exercício Profissional de Enfermagem do Trabalho. Atribuições e atuação do 
Enfermeiro do Trabalho. Administração de Serviços de Saúde e dos Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT)- NR4. Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional - 
OHSAS 18001:2007. Normas de certificação ISO. Processos de auditoria. Gestão de custos em saúde. Sistemas de 
gestão integrada de segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS). NR9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA). Higiene ocupacional. Levantamento dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e metodologia 
de avaliação. Gerenciamento dos riscos ocupacionais e limites de exposição. Legislação de segurança, Medicina 
do Trabalho e saúde complementar. Convenções Internacionais (Convenções da OIT sobre Saúde do Trabalhador) 
e Nacionais (Lei Orgânica da Saúde, Constituição da República Federativa do Brasil). Aposentadoria especial no 
Brasil. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário. Política Nacional para a Saúde do Trabalhador. Política Nacional 
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO). Níveis de Atenção à Saúde - Promoção da Saúde e Proteção Específica. Atenção secundária e terciária. 
Bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho. Programas de Saúde do Trabalhador. Sistema de Saúde 
Brasileiro: público e privado. Política Social e o Sistema Previdenciário no Brasil. 
ENFERMEIRO EMERGENCISTA 
Cuidados pré-hospitalares de enfermagem em emergências cardiovasculares: Parada cardiorrespiratória; Choque 
hipovolêmico; Síncope; Isquemias; Infarto agudo do miocárdio; Insuficiência cardíaca congestiva; Hipertensão; 
Arritmias. Cuidados pré-hospitalares de enfermagem em emergências respiratórias: Insuficiência respiratória 
aguda; Obstrução das vias aéreas superiores; Pneumotórax; Embolia pulmonar; Asma; Doença pulmonar 
obstrutiva crônica. Cuidados pré-hospitalares de enfermagem em emergências metabólicas: Emergências 
diabéticas; Desequilíbrio acidobásico; Insolação; Hipotermia; Desequilíbrios hidro-eletrolíticos. Cuidados pré-
hospitalares de enfermagem em emergências ginecológicas e obstétricas: Sangramento vaginal; Gravidez 
ectópica; Sangramento do terceiro trimestre de gravidez; Doença hipertensiva na gravidez; Violência sexual e 
parto de emergência. Cuidados pré-hospitalares de enfermagem em emergências psiquiátricas: Paciente suicida; 
Paciente violento; Paciente depressivo. Cuidados pré-hospitalares de enfermagem em emergências pediátricas: 
Crises convulsivas; Crises asmáticas; Obstrução das vias aéreas superiores; Parada cardio-respiratória. Cuidados 
pré-hospitalares de enfermagem no trauma: Traumatismos múltiplos; Traumatismo craniano; Lesão de coluna 
espinhal; Traumatismo torácico; Traumatismo abdominal; Queimaduras; Ferimentos; Afogamentos.  
 
ENFERMEIRO PACS/PSF 
A Estratégia de Saúde da Família: fundamentação legal, princípios e diretrizes. A prevenção e a promoção da 
saúde. Atuação do Enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família. Saúde Pública, Saúde da Família e Vigilância à 
Saúde. Processo saúde-doença das Famílias e do coletivo. Consulta de Enfermagem. Visita domiciliar no contexto 
da Saúde da Família. Imunização. Vigilância Epidemiológica na Atenção Primária: atuação da equipe de 
enfermagem. Educação em Saúde. Noções de Biossegurança. Vulnerabilidade. Perfil Epidemiológico e Indicadores 
de Saúde. Administração aplicada à enfermagem: Planejamento local. Supervisão e treinamento em serviço. 
Avaliação das ações de saúde. Legislação de exercício profissional. Ética Profissional. Fundamentos de 
Enfermagem: técnicas básicas. Curativo. Administração de medicamentos. Atuação de enfermagem na Central de 
Materiais. Enfermagem na Saúde da Criança: aleitamento materno e alimentação. Crescimento e 
desenvolvimento. Ações de enfermagem para promoção da Saúde Infantil. Cuidados com o recém-nascido. 
Assistência de enfermagem nas principais intercorrências na infância. Enfermagem na Saúde da Mulher. 
Assistência pré-natal e puerpério. Planejamento familiar. Prevenção do câncer uterino e de mama. Climatério. 
Atenção ao Adulto e ao Idoso: atuação da Enfermagem na hipertensão arterial. Atuação da Enfermagem no 
controle de Diabetes Mellitus. Assistência de Enfermagem a pacientes com doenças respiratórias. Assistência de 
Enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis. Atuação da Enfermagem aos acamados. Assistência ao 
Idoso. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Anatomia, fisiologia e 
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semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina 
nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e 
tratamento. Hipertensão arterial. Doença coronariana. Doença reumática. Valvulopatias: diagnóstico e 
tratamento. Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca. Doença de Chagas. Arritmias 
cardíacas: diagnóstico e tratamento. Marca passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. 
Síncope. Doenças do pericárdio. Doença da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonale. Tomografia 
computadorizada, em métodos diagnósticos. Avaliação cardiovascular para cirurgias não cardíacas. Morte súbita. 
Cardiopatias na gestação. Dislipidemia.  
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Fundamentos de 
Dermatologia. Cuidado de pacientes imunossuprimidos. Fototerapia. Patologia cutânea. Imunologia cutânea. 
Alterações morfológicas cutâneas epidermo-dérmicas (erupções eczematosas; erupções eritêmato-escamosas; 
erupções eritêmato-pápulo-nodulares; erupções purpúricas; erupções urticadas; erupções pápulo-pruriginosas; 
erupções vésico-bolhosas; erupções pustulosas; afecções atrófico-escleróticas; afecções ulcerosas; discromias; 
afecções queratóticas). Afecções dos anexos cutâneos. Foliculares. Hidroses. Tricoses. Onicoses. Infecções e 
infestações: dermatoses por vírus, dermatoses por riquétsias, piodermites e outras dermatoses por bactérias. 
Tuberculoses e micobaterioses atípicas, hanseníase, sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. Micoses 
superficiais e profundas. Leishmanioses e outras dermatoses parasitárias. Dermatozoonoses. Dermatoses por 
agentes químicos, físicos e mecânicos. Dermatoses por toxinas e venenos animais. Afecções das mucosas. 
Alterações do colágeno, hipoderme, cartilagens e vasos. Dermatoses metabólicas (avitaminoses e dermatoses 
nutricionais; amiloidose; hialinoses; afecções por alterações no metabolismo dos aminoácidos e purinas; 
dislipidoses; porfirias; mucopolissacaridoses; mucinoses; alterações do metabolismo do cálcio, ferro, zinco e 
cobre; alterações cutâneas do Diabetes, gota) Farmacodermias. Dermatoses autoimunes. Hipodermites e 
lipodistrofias. Inflamações e granulomas não infecciosos. Inflamações não infecciosas. Granulomas não 
infecciosos. Dermatoses metabólicas. Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas. Dermatoses por 
imunodeficiência. Afecções congênitas e hereditárias. Cistos e neoplasias. Nevos organoides. Tumores cutâneos 
benignos e malignos (cisto e neoplasias mesenquimais; neoplasias melanocíticas, nevos e melanoma; tumores 
epiteliais benignos; afecções epiteliais pré-malignas e tumores intraepidérmicos; tumores epiteliais malignos; 
leucemia, linfomas e pseudolinfomas; mastocitoses; histiocitoses; manifestações cutâneas paraneoplásicas e 
metástases cutâneas; fibromatoses; sarcoma de Kaposi). Terapêutica tópica. Terapêutica sistêmica: principais 
medicamentos de uso sistêmico em dermatologia. Alterações de pele do infante. Alterações de pele no idoso. 
Dermatoses na gestante. Emergências em dermatologia. Cirurgia dermatológica. Eletrocirurgia eletrocoagulação, 
eletrólise e iontoforese. Quimiocirurgia. Emergências em cirurgia dermatológica. Dermatoses ocupacionais. 
Dermatoses relacionadas ao uso de drogas ilícitas. Manifestações cutâneas de doenças sistêmicas. Tratamento 
dermatológico pelas radiações (actinoterapia; laser; terapia fotodinâmica e radioterapia). Dermatoscopia. 
Interações medicamentosas e efeitos colaterais relevantes na dermatologia. 
 
MÉDICO EMERGENCISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Noções básicas de 
urgência/emergência na prática médica. A abordagem inicial ao paciente traumatizado. Identificação e 
tratamento do choque hemorrágico. Trauma cranioencefálico e raquimedular. Trauma de tórax. Trauma 
abdominal. Trauma de extremidades. Reanimação cardiorrespiratório-cerebral. Urgência e emergência 
hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de 
pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Urgências urológicas: cólica nefrética, 
retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. Síndromes diarréicas agudas. A abordagem ao 
paciente etilista crônico nas urgências. Intoxicação alcoólica aguda. A abordagem ao paciente com abdome 
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agudo. Ingestão de corpos estranhos. A abordagem ao paciente com descompensacão hepática aguda. 
Meningites virais e bacterianas. Septicemias. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular 
encefálico. A abordagem ao paciente com crise convulsiva. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações. Acidentes 
por animais peçonhentos. Choque séptico. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio 
acidobásico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidroeletrolítico. Conduta quanto a ferimentos 
superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia antitetânica e antirrábica. Doenças 
infectocontagiosas: DST e AIDS. Sinusites, amigdalites, diagnóstico diferencial de hiperemias oculares. Doenças da 
pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, abscessos. Ortopedia: avaliação inicial de fraturas; 
entorses; mialgias; lombalgias. Urgências em psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool. 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Neuroendocrinologia: tumores 
hipofisários funcionantes e não funcionantes; hipopituitarismo; hiperprolactinemia; acromegalia e gigantismo; 
doença de Cushing; diabetes insipidus central e nefrogênico; síndrome de secreção inapropriada de ADH. 
Crescimento e desenvolvimento: testes diagnósticos para deficiência de hormônio do crescimento; investigação 
da criança com baixa estatura; puberdade atrasada; puberdade precoce. Tireoideopatias: Investigação dos 
Nódulos tireoideanos; câncer da tireoide; hipotireoidismo; hipertireoidismo e tireotoxicose; bócio nodular e 
multinodular tóxico; tireoidites; emergências tireoideanas. Doenças suprarrenais: investigação dos 
incidentalomas; câncer das suprarrenais; insuficiência adrenocortical; síndromes hipercortisolêmicas; 
feocromocitoma; hiperaldosteronismo primário; hiperplasia adrenal congênita. Sistema reprodutivo: 
hipogonadismo; criptorquidismo; micropênis; ginecomastia; amenorreia; climatério e menopausa; síndrome do 
ovário policístico. Pâncreas endócrino: diabetes mellitus: diagnóstico, classificação, tratamento, complicações 
crônicas, cetoacidose diabética, estado hiperosmolar, diabetes mellitus na gravidez; hipoglicemias; dislipidemias e 
obesidade. Doenças osteometabólicas: hiperparatiroidismo primário e secundário; hipoparatiroidismo; 
osteoporose; doença de Paget; deficiência e insuficiência da vitamina D. Outros temas: hiperandrogenismo; 
distúrbios endócrinos na SIDA; neoplasia endócrina múltipla. Princípios e aplicações de testes hormonais em 
endocrinologia.  
 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Hemorragia varicosa e não 
varicosa. Esofagite péptica e complicações. Esofagites infecciosas por cândida, herpes e citomegalovírus. Esôfago 
de Barrett. Neoplasias de esôfago. Estenose esofágica. Úlcera péptica. Doenças intestinais inflamatórias e 
parasitárias. Diarreia. Colelitíase e colecistite. Pancreatite. Hepatites virais, hepatopatias tóxicas e doença 
hepática crônica. Neoplasia gástrica precoce e avançada. Infecção pelo Helicobacter pylori. Pólipos em tubo 
digestivo. Desinfecção do endoscópio. Sedação em endoscopia e para endoscopia: Aspectos gerais: preparo da 
sala de exames; preparo do paciente; anestesia, sedação e monitorização; equipamentos e material acessório; 
biossegurança; limpeza e desinfecção dos endoscópicos. Cromoendoscopia e magnifcação. Esôfago: esofagites, 
divertículo de Zenker, megaesôfago; corpo estranho; esôfago de Barrett; estenoses benignas; tumores de 
esôfago; varizes esofagogástricas; hérnia hiatal e doença do refluxo gastresofágico: abordagens diagnósticas e 
terapêuticas endoscópicas. Ecoendoscopia do esôfago. Estômago e duodeno: cromoscopia e magnificação. 
gastrites; duodenites, tumores de estômago; Linfoma MALT, úlcera péptica; hemorragia digestiva; estômago 
operado. Gastrostomia e gastrojejunostomia endoscópicas .Balão intragástrico. Gastropatia hipertensiva portal. 
Pesquisa de H. pylori. Ecoendoscopia do estômago e duodeno. corpo estranho. Endoscopia na abordagem da 
Cirurgia Bariátrica. Cólon e reto: colites; tumores do cólon; vigilância e rastreamento no câncer colorretal, doença 
diverticular; corpo estranho, doenças inflamatórias; terapêuticas nas lesões elevadas e planas do cólon, pólipos e 
polipose; colopatia isquêmica. Colonoscopia na urgência. Vias biliares e pâncreas: coledocolitíase; pancreatite 
aguda e crônica; tumor de papila; tumor de pâncreas; tumor das vias biliares. Cateterismo da papila e 
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esfincterotomia endoscópica. Diagnóstico e tratamento das lesões benignas e malignas das vias biliares. 
Ecoendoscopia do pâncreas e vias biliares. Procedimentos endoscópicos: esofagogastroduodenoscopia; 
colonoscopia; retossigmoidoscopia; biópsia e citologia; mucosectomia; polipectomia; pré-corte e papilotomia; 
técnicas de hemostasia; dilatação; gastrostomia, gastrojejunostomia e passagem de cateter enteral; 
posicionamento de endopróteses esofagianas, biliares e enterais; Ecoendoscopia. complicações de 
procedimentos endoscópicos. Achados endoscópicos nas doenças sistêmicas. Hemorragia digestiva alta varicosa e 
não varicosa; hemorragia digestiva e baixa. 
 
 
MÉDICO GERIATRA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Transição demográfica e 
epidemiológica. Política nacional do Idoso: Aspectos legais e éticos. O Idoso na sociedade/ estatuto do idoso. 
Biologia do envelhecimento/ teorias do envelhecimento. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. 
Prevenção e promoção de saúde. Geriatria básica. Exames complementares e instrumentos de avaliação. O idoso 
frágil. Distúrbio hidroeletrolítico. Déficit cognitivo, demências. Delirium. Depressão e ansiedade. Instabilidade 
Postural e Quedas. Imobilidade e úlceras de pressão. Incontinência urinária e fecal. Iatrogenia e Farmacologia 
geriátrica. Cardiologia: Hipertensão, Insuficiência Cardíaca, doença arterial coronariana, arritmias, doença arterial 
periférica, doenças de carótida, valvulopatias, endocardite, hipotensão arterial e sincope. Aterosclerose e fatores 
de risco cardiovascular. Doenças cerebrovasculares. Síndromes parkinsonianas, tremor essencial e doença de 
Parkinson. Pneumologia: Pneumonias, Doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, Tuberculose. 
Gastroenterologia: Doenças do esôfago, gastrites, úlcera péptica e gástrica, doenças do fígado, doenças dos 
intestinos, doenças da vesícula e vias biliares. Urologia e Nefrologia: Hiperplasia prostática, prostatite, disfunção 
erétil e insuficiência renal. Doenças Osteomioarticulares: osteoporose, osteomalácia, Osteoartrite, Artrite 
Reumatoide, Doença de Paget, Fibromialgia. Endocrinologia: Diabetes mellitus, Doença de tireoide, Síndrome 
metabólica, obesidade, climatério. Neoplasias. Doenças dermatológicas. Anemia/ Mieloma Múltiplo. Sexualidade. 
Nutrição. Infecções e imunizações. Cirurgia e anestesia. Doenças dos órgãos do sentido. Sono. Reabilitação. 
Equipe multidisciplinar, modalidades de atendimento. Cuidados paliativos ao final da vida.  
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Princípios da assistência à 
paciente. Anatomia e embriologia. Dismenorreia e tensão pré-menstrual. Hemorragia uterina disfuncional. 
Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Amenorreias. Endometriose. Síndrome dos ovários policísticos. 
Infertilidade. Doença inflamatória pélvica. Incontinência urinária. Prolapso genital e distúrbios do assoalho 
pélvico. Contracepção. Climatério. Doenças benignas e malignas da mama. Neoplasias malignas do colo e corpo 
uterino, vagina e ovários.  
 
 
MÉDICO HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Hematopoiese e fisiologia das 
células sanguíneas. Análise e interpretação de hemograma completo e mielograma. Estudo das anemias: anemia 
hemolítica; anemia de doença crônica; anemias carenciais; anemia microangiopática; hemoglobinopatias; 
mielodisplasia; anemia aplástica; anemia na insuficiência renal crônica; meta-hemoglobinemia. Diagnóstico e 
tratamento das: leucemias agudas (adulto e crianças); doenças mieloproliferativas crônicas; doenças 
linfoproliferativas crônicas; diretrizes terapêuticas e monitoramento na leucemia mieloide crônica; gamopatias 
monoclonais. Classificação, estadiamento e tratamento na doença de Hodgkin e nos linfomas não Hodgkin (adulto 
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e crianças). Distúrbios das plaquetas. Coagulopatias hereditárias e adquiridas. Medicina transfusional: 
identificação e tratamento dos eventos adversos à transfusão. Indicações e complicações do transplante de 
células tronco alogeneico e autólogo. Febre no paciente neutropênico. Linfomas associados à AIDS. Complicações 
agudas e tardias dos quimioterápicos. 
 
 
MÉDICO HEPATOLOGISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Icterícia. Hepatites agudas. 
Hepatite crônica. Hepatite autoimune. Doenças congênitas do fígado. Doenças hepáticas induzidas por drogas. 
Manifestações hepáticas das doenças sistêmicas. Tumores benignos do fígado. Tumores primários e secundários 
do fígado. Carcinoma hepatocelular. Métodos de imagem aplicados às doenças hepáticas. Elastografia hepática. 
Cirrose hepática e suas complicações. Ascite. Hipertensão porta. Hemorragia digestiva varicosa. Peritonite 
bacteriana espontânea. Síndrome hepatorrenal. Encefalopatia hepática. Transplante hepático. Acometimento do 
fígado nas doenças sistêmicas. Cirrose hepática e suas causas. Cirrose biliar primária. Hemocromatose. Doença de 
Wilson. Deficiência de alfa-1-antitripsina. Hepatite alcoólica. Doença hepática não alcoólica. Colelitíase e suas 
complicações. Câncer da vesícula biliar. Tumores das vias biliares. Síndrome colestática. Colangite esclerosante 
primária. Insuficiência hepática aguda. Desordens vasculares do fígado. Infecções parasitárias do fígado. 
Esquistossomose. Abscesso hepático. 
 
                                          
MÉDICO MASTOLOGISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Anatomia e embriologia da 
mama. Histologia e fisiologia da mama. Anomalias do desenvolvimento mamário. Fundamentos de estatística 
aplicada. Interpretação de ensaios clínicos. Propedêutica: anamnese e exame físico. Diagnóstico clínico das 
alterações mamárias. Métodos diagnósticos complementares. Técnica e interpretação de mamografias. 
Imaginologia mamária. Propedêutica invasiva. Lactação: fisiologia da lactação. Patologia da lactação. Patologias 
benignas: alterações funcionais benignas da mama. Histopatologia das lesões benignas da mama. Neoplasias 
benignas. Doenças infecciosas da mama. Dor mamária. Necrose gordurosa da mama. Fluxos papilares. Cirurgias 
das alterações benignas da mama. Patologia mamária na infância e na adolescência. Patologia mamária no 
homem. Oncologia mamária: carcinogênese mamária. História natural do câncer de mama. Biologia celular e 
molecular no câncer de mama. Genética e câncer de mama. Imunologia do câncer de mama. Epidemiologia e 
fatores de risco do câncer de mama. Sinais e sintomas do câncer de mama. Prevenção primária do câncer de 
mama. Detecção precoce do câncer de mama. Lesões não palpáveis de mama. Tumores filoides e sarcomas. 
Carcinoma in situ de mama. Estadiamento do câncer de mama. Fatores prognósticos do câncer de mama. Cirurgia 
do câncer de mama. Linfonodo sentinela. Hormonioterapia do câncer de mama. Princípios de quimioterapia. 
Quimioterapia do câncer de mama. Carcinoma inflamatório. Câncer de mama na gravidez e lactação. Câncer 
oculto de mama. Doenças de Paget. Citologia e histopatologia do câncer de mama. Câncer de mama nas jovens e 
idosas. Câncer de mama bilateral. Princípios de radioterapia. Radioterapia no câncer de mama. Recidivas locais 
após cirurgia. Seguimento após câncer de mama. Reabilitação e suporte: linfedema de membro superior: 
prevenção e tratamento. Fisioterapia no câncer de mama. Aspectos psicossociais do câncer de mama. 
Tratamento paliativo. Cirurgia plástica das mamas: reconstrução mamária. Princípios de cirurgia estética das 
mamas.  
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Anatomia e fisiologia do 
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sistema nervoso central e periférico. Patologia e fisiopatologia dos transtornos do sistema nervoso central e 
periférico.  Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbios da 
atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; 
distúrbio do sono. Doença cerebrovascular. Doenças neuromusculares - nervos, músculos e junção mio-neural; 
doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso; 
doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; 
cefaleias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do 
trauma e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da propedêutica armada em neurologia: liquor, 
neuroimagem, estudos neurofisiológicos - eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, 
medicina nuclear aplicada à neurologia. Distúrbios psiquiátricos no âmbito da neurologia. 
 
MÉDICO ONCOLOGISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Bases genéticas e biologia 
molecular do câncer Etiologia e epidemiologia do câncer. Princípios do tratamento do câncer; quimioterapia; 
radioterapia; anticorpos monoclonais; terapia alvo molecular; imunoterapia. Prevenção e diagnóstico precoce do 
câncer. Desenho e análise de estudos clínicos em oncologia. Câncer de mama. Câncer de próstata. Câncer de 
pulmão. Neoplasias do trato gastrintestinal. Câncer de ovário. Melanoma. Neoplasias do sistema nervoso central. 
Câncer de pâncreas. Neoplasias hepatobiliares . Câncer de rim . Câncer de testículo. Carcinoma de sítio primário 
desconhecido. Câncer de bexiga . Tumores neuroendócrinos. Câncer de colo de útero. Mieloma múltiplo. Linfoma 
de Hodgkin e Linfoma Não Hodgkin. Emergências oncológicas. Cuidados paliativos e suporte ao paciente com 
câncer. Aconselhamento genético do paciente com câncer.  
 
MÉDICO ONCOLOGISTA PEDIÁTRICO 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Bases genéticas e biologia 
molecular do câncer. Etiologia e epidemiologia do câncer infantil. Tumores prevalentes na infância. Aspectos 
gerais do câncer na infância. Princípios do tratamento do câncer; anticorpos monoclonais; quimioterapia; 
radioterapia; terapia alvo molecular; imunoterapia . Desenho e análise de estudos clínicos em 
oncologia.Retinoblastoma. Neuroblastoma.Sarcoma de Ewing.Rabdomiossarcoma.Tumor de Wilms.Tumores 
ósseos.Tumor de células germinativas.Leucemias e linfomas da infância. Emergências oncológicas. Cuidados 
paliativos e suporte ao paciente com câncer. Aconselhamento genético do paciente com câncer. Conceitos e 
princípios da Bioética na assistência oncológica.. Manuseio de infecção no imunodeprimido. Abordagem 
multidisciplinar na assistência a criança com câncer. Diagnóstico e tratamento das complicações relacionadas a 
doença ou tratamento. Prevenção e controle do câncer no Brasil. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Anatomia do sistema 
musculoesquelético e articular. Exame físico e semiologia ortopédica. Fraturas, luxações e lesões ligamentares do 
esqueleto axial: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro superior no 
adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro inferior no 
adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Afecções Infecciosas do aparelho 
osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial, membros superiores e membros inferiores, na 
criança e no adulto. Vias de acesso em cirurgia traumato-ortopédica. Lesões tumorais e pseudotumorais na 
criança e no adulto, que afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas acometendo a cartilagem de 
crescimento. Embriologia, fisiologia do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e tratamento das deformidades 
angulares e rotacionais, que acometem o esqueleto axial e apendicular. Radiologia convencional e avançada: TC, 
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RM, US. Navegação. Propedêutica e tratamento das afecções degenerativas que acometem o esqueleto axial e 
apendicular. Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho - DORT (ex. L.E.R.). Afecções da coluna vertebral 
cervicobraquialgias, dorsalgias, lombalgias e lombociatalgias agudas e crônicas. Urgências em traumato-ortopedia 
e emergências traumato-ortopédicas. Doenças osteometabólicas.  
 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Anatomia e fisiologia do 
sistema respiratório. Farmacologia do sistema respiratório. Métodos de: diagnóstico clínico, radiológico, 
tomográfico e de ressonância magnética e de ultrassonografia do tórax. Métodos de diagnóstico bioquímico, 
bacteriológico, imunológico citopatológico, histopatológico. Métodos funcionais-espirometria. Micobactérias. 
Pneumonias e broncopneumonias, supurações pulmonares. Asma. Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas 
DPOC: bronquite crônica, enfisema, bronquiectasias e fibrose cística. Cor pulmonale e hipertensão pulmonar. 
Manifestações pulmonares na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Micoses pulmonares. Pneumopatias 
intersticiais. Sarcoidose. Doenças da pleura. Câncer de pulmão. Tumores pleurais, costais e de partes moles. 
Doenças do mediastino. Doenças do diafragma. Poluição e doenças ocupacionais. Malformações congênitas 
pulmonares. Anomalias da caixa torácica. Pneumopatias de hipersensibilidade. Distúrbios do sono. Traumatismo 
torácico. Insuficiência Respiratória Aguda. Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Ventilação mecânica. Risco 
cirúrgico em Pneumologia. Tromboembolismo pulmonar. Afogamento. Endoscopia brônquica. Cirurgia redutora 
pulmonar. Transplante pulmonar. Emergências em Pneumologia. Tabagismo. Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose (PNCT). 
 
MÉDICO PSF 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Aspectos gerais na prática da 
medicina ambulatorial em nível primário: Medicina baseada em evidências. A promoção e a prevenção da saúde. 
Intervenções preventivas no adulto. Atividade física e saúde. Tabagismo. Alcoolismo. A Estratégia de Saúde da 
Família: fundamentação legal, princípios e diretrizes. Organização dos serviços de atenção primária à saúde. Bases 
clínicas-epidemiológicas das condutas clínicas. Antropologia médica e atenção primária à saúde. Detecção 
precoce de doenças do adulto. Raciocínio clínico: Anamnese e exame físico. Temas clínicos: Interpretação clínica 
do hemograma, diagnóstico diferencial e tratamentos das anemias, leucopenías, policitemías, leucemias e 
linfomas. Diagnóstico diferencial das linfadenopatias e esplenomegalias. Arritmias. Diagnóstico diferencial das 
cardiomiopatias (restritiva, congestiva e hipertrófica). Hipertensão Arterial. Insuficiência cardíaca. Doenças 
coronarianas; Doença valvular cardíaca. Doenças da Aorta. Doença arterial periférica. Doença venosa periférica. 
Asma brônquica. Enfisema pulmonar. Bronquite crônica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Tabagismo. 
Pneumotórax. Doença pulmonar ocupacional. Doença intersticial pulmonar. Pneumonias. Síndrome de 
insuficiência respiratória. Tuberculose pulmonar e extra pulmonar. Câncer de pulmão. Trombo embolia pulmonar. 
Insuficiência respiratória aguda. Avaliação clínica da função renal. Importância clínica do exame simples de urina 
(EAS). Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal crônica. Infecções urinárias. Doenças glomerulares. 
Nefrolitíase (uropatia obstrutiva). Doenças da próstata. Hemorragia digestiva. Doenças do esôfago. Doença 
úlcero-péptica. Gastrites. Doenças funcionais do tubo digestivo. Doença inflamatória intestinal. Má absorção 
intestinal. Diagnóstico diferencial das diarreias e da síndrome disabsortiva. Parasitoses intestinais. Diarreia. 
Câncer do estômago. Câncer do cólon. Câncer do pâncreas. Pancreatites. Icterícias. Hepatites. Cirroses e suas 
complicações. Hepatopatia alcoólica. Hepatopatia induzida por drogas. Diagnóstico diferencial das icterícias e 
cirrose hepática. Tumores hepáticos. Doenças da vesícula e vias biliares. Síndrome metabólica, Diabetes e 
doenças cardiovasculares. Prevenção clínica das doenças cardiovasculares. Diagnóstico diferencial das 
dislipidemias.  Obesidade e desnutrição. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo.. Doenças infecto parasitárias.  AIDS e 
suas complicações. Doenças sexualmente transmissíveis. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações 
cutâneas das doenças sistêmicas. Osteoporose. Osteoartrite. Febre reumática. Artrite reumatoide. Vasculites. 
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Lúpus eritematoso sistêmico. Meningoencefalites. Doença de Parkinson. Acidente vascular cerebral. Problemas 
comuns do adulto: O conceito de autonomia e dependência no processo de envelhecimento. O estatuto do idoso. 
A incontinência urinária, a imobilidade e a iatrogênia. O manejo clínico do paciente idoso. Polifarmácia. 
Assistência à mulher: Anatomia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exames ginecológicos. Exames 
complementares em ginecologia. Puberdade. Secreção vaginal e prurido vaginal. Dor pélvica. Endometriose. 
Doença inflamatória pélvica. Sangramento uterino anormal. Câncer genital feminino. Doenças da mama. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Anticoncepção. Climatério. Tensão pré-menstrual. Amenorreia .  Dismenorréia. 
Infertilidade. Violência contra a mulher.  Assistência ao pré-natal de baixo risco. Anamnese, exames obstétricos e 
exames complementares. Queixas mais frequentes na gestação e condutas.  Intercorrências clínicas na gestação. 
Intercorrências obstétricas. Avaliação fetal. Orientações sobre o parto. Puerpério. Uso de medicamentos na 
gestação. Transtornos mentais na gestação. O atendimento à criança e ao adolescente.  Aleitamento materno. 
Problemas mais comuns no recém-nascido e no lactente. O. Aleitamento materno e alimentação complementar 
do lactente: desmame; alimentação infantil. Desnutrição e deficiência de ferro. Obesidade. Crescimento e 
Desenvolvimento. Vacinação. Doenças prevalentes da infância. O atendimento à criança e ao adolescente: 
doenças próprias da infância, diarréia, Infecção respiratória aguda na criança, dor de garganta, otite média aguda, 
tuberculose, disúria e infecção urinária. Imunizações. Abordagem do adolescente. Condutas clínicas na promoção 
da saúde da criança e do adolescente. Violência contra criança e adolescentes. Drogas: uso, abuso e dependência.  
 
MÉDICO UROLOGISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Anatomia cirúrgica urológica. 
Semiologia urológica. Imaginologia do trato urinário. Tumores do aparelho geniturinário. Litíase urinária. 
Infecções urinárias. Tuberculose urogenital. Transplante renal. Uropediatria. Infertilidade masculina. Disfunções 
sexuais masculinas e andrologia. Urologia feminina. Uroneurologia. Endourologia. Cirurgia videolaparoscópica. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Hipertensão renovascular. Cirurgia da reconstrução urogenital. Embriologia 
do trato geniturinário. Urologia baseada em evidências. Afecções cirúrgicas da suprarrenal. Hiperplasia prostática 
benigna e obstrução infravesical. Uropatia obstrutiva. 
 
MÉDICOS DO TRABALHO 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, 
ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Conceito de Medicina do 
Trabalho, Saúde Ocupacional e Saúde do Trabalhador. Legislação sobre higiene, segurança e medicina do trabalho 
da CLT e Estatutário. Principais convenções e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil. Portaria nº 3.214 e 
textos complementares. Estrutura institucional da Saúde Ocupacional no Brasil: entidades e serviços de Medicina 
do Trabalho: finalidade, organização e atividades. Legislação previdenciária (Leis nº 8.212, nº 8.213 e Decreto nº 
3.048). Acidentes do trabalho: conceito, aspectos legais, registros, taxas de frequência e gravidade, custos, 
prevenção. Aposentadoria especial: critérios para concessão. Comissão interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO: diretrizes, responsabilidades e implantação. 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA: estrutura, desenvolvimento e responsabilidades. Legislação 
Brasileira relativa à Ergonomia. Manual de aplicação da NR 17. Doenças profissionais: conceito, causas, aspectos 
legais, registro e medidas preventivas. Princípios básicos da identificação, avaliação e controle dos agentes físicos 
das doenças profissionais: ruído, calor, radiações ionizantes e não ionizantes, pressões anormais, vibrações, etc. 
Princípios básicos da identificação, avaliação e controle dos agentes químicos das doenças profissionais; gases, 
vapores, aerodispersóides, metais tóxicos e poeiras orgânicas e minerais. Princípios básicos da identificação, 
avaliação e controle dos agentes biológicos das doenças profissionais. Fisiopatologia: diagnóstico, tratamento e 
prevenção das doenças profissionais causadas por agentes físicos, químicos e biológicos. Ambiente e condições 
insalubres: aspectos legais, limites de tolerância, avaliações ambientais quantitativas e qualitativas, 
enquadramento etc. Higiene dos ambientes de trabalho e instalações acessórias (sanitários, vestiários, refeitórios, 
etc.). Processos de trabalho mais comuns nos meios industriais: pintura, soldagem, galvanoplastia, usinagem de 
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metais, operações de fundição, limpeza ácida e alcalina de metais, processamento de produtos químicos etc. 
Noções de toxicologia ocupacional. Agrotóxicos: principais grupos, mecanismos tóxicos, riscos ao trabalhador e à 
população, prevenção e tratamento das intoxicações agudas. Câncer ocupacional: classificação dos carcinógenos, 
mecanismos, principais substâncias e processos de trabalho que implicam em carcinogenicidade potencial. 
Biossegurança: diretrizes gerais para o trabalho em contenção com material biológico; manuseio e descarte de 
produtos biológicos; Sistemas regulatórios referentes à biossegurança no Brasil (Leis federais, Decretos federais, 
Resoluções ministeriais, Resoluções e Portarias da ANVISA). 
 
NUTRICIONISTA 
Nutrição básica. Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos, recomendações e fontes 
alimentares. Aspectos clínicos da carência e do excesso. Dietas não convencionais. Aspectos antropométricos, 
clínico e bioquímico da avaliação nutricional. Nutrição e fibras. Utilização de tabelas de alimentos. Alimentação 
nas diferentes fases e momentos biológicos. Educação nutricional. Conceito, importância, princípios e objetivos 
da educação nutricional. Papel que desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares. Aplicação de 
meios e técnicas do processo educativo. Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição. 
Avaliação nutricional. Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. Técnicas de medição. Avaliação do 
estado e situação nutricional da população. Técnica dietética. Alimentos: conceito, classificação, características, 
grupos de alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos. Seleção e preparo dos alimentos. Planejamento, 
execução e avaliação de cardápios. Higiene de alimentos. Análise microbiológica, toxicológica dos alimentos. 
Fontes de contaminação. Fatores extrínsecos e intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de 
microrganismos no alimento. Modificações físicas, químicas e biológicas dos alimentos. Enfermidades 
transmitidas pelos alimentos. Nutrição e dietética. Recomendações nutricionais. Função social dos alimentos. 
Atividade física e alimentação. Alimentação vegetariana e suas implicações nutricionais. Tecnologia de alimentos. 
Operações unitárias. Conservação de alimentos. Embalagem em alimentos. Processamento tecnológico de 
produtos de origem vegetal e animal. Análise sensorial. Nutrição em saúde pública. Análise dos distúrbios 
nutricionais como problemas de saúde pública. Problemas nutricionais em populações em desenvolvimento. 
Dietoterapia. Abordagem ao paciente hospitalizado. Generalidades, fisiopatologia e tratamento das diversas 
enfermidades. Exames laboratoriais: importância e interpretação. Suporte nutricional enteral e parenteral. 
Bromatologia. Aditivos alimentares. Condimentos. Pigmentos. Estudo químico bromatológico dos alimentos: 
proteínas, lipídios e carboidratos. Vitaminas. Minerais. Bebidas. 
 
PSICÓLOGO 
Ética e Psicologia. Comportamento organizacional. Indivíduos e grupos. Trabalho em equipe. Psicologia aplicada 
ao trabalho: técnicas, métodos e estratégias de intervenção. Absenteísmo. Recrutamento de pessoal: fontes e 
meios de recrutamento. Seleção de pessoas.  Avaliação de desempenho. Treinamento e desenvolvimento de 
recursos humanos. Motivação. Gestão de pessoas: Conceito e evolução da administração de recursos humanos. 
Aspectos psicossociais presentes no trabalho: liderança, comunicação, toma da de decisão, poder e autoridade. 
Segurança no trabalho. Trabalho e adoecimento do trabalhador. Cultura e clima organizacional. Fundamentos e 
técnicas de exame psicológico e psicodiagnóstico. Noções sobre desenvolvimento psicológico e psicodinâmico, 
segundo as principais teorias. Teorias da personalidade. Teorias psicológicas dos processos de aprendizagem e 
suas aplicações na educação. Noções de psicologia escolar. Testes psicológicos. O Psicólogo na construção e 
desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação multidisciplinar. Psicologia social. Modos de 
subjetivação contemporânea e as práticas de saber/poder: a produção de exclusão social, desvio, culpabilização 
familiar, marginalidade, desfiliação, vulnerabilidade social. Recursos psicossociais no trabalho com as famílias, 
seus membros e indivíduos, com grupos e redes sociais. Abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e 
acompanhamento às famílias. Conceitos e procedimentos básicos de Psicoterapia. Psicopatologia: entrevista e 
avaliação psicológica, anamnese, exame do estado mental. Psicoterapia breve. Psicoterapia de grupo. Grupos e 
instituições. A saúde mental no contexto da saúde pública: níveis de assistência e sua integração. Atuação do 
psicólogo em equipes multiprofissionais na saúde coletiva e na saúde mental: multiprofissionalidade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Critérios de normalidade, concepção de saúde e doença mental. 
Nova lógica assistencial em saúde mental. Trabalho em rede. Princípios da intersetorialidade. Clínica Ampliada. 
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Psicologia hospitalar: aspectos psicológicos da hospitalização, o trabalho psicológico nas diversas unidades 
hospitalares (internação, ambulatório, Pronto Socorro e UTI), entrevista psicológica no contexto hospitalar. 
Aspectos psicológicos e culturais da morte. Orientação familiar no contexto hospitalar. 
 
PSICOPEDAGOGO 
Histórico e fundamentos da Psicopedagogia, os campos de atuação, identidade e ética psicopedagógica. A 
instituição: aspectos sociais, políticos, ideológicos, estruturais; O diagnóstico institucional, os instrumentos para o 
diagnóstico institucional: observação, entrevistas, pesquisa documental e questionários e a elaboração de 
projetos de intervenção na instituição. Psicologia do desenvolvimento: cognitivo, emocional, psicolinguístico e 
neurológico articulado com as questões de aprendizagem. Dinâmica das relações familiares; Dinâmicas de grupo e 
relacionamento interpessoal; Diagnóstico e intervenção na psicopedagogia clínica; Construção da Leitura e da 
Escrita e do Raciocínio Lógico Matemático; Estratégias para o ensino e aprendizagem; Jogos, Brinquedos e Arte-
terapia como Recursos Psicopedagógicos.  Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 
8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política 
Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Análise de atividades profissionais para detecção e encaminhamento de doenças ocupacionais. Cuidados 
paliativos na Terapia Ocupacional e na interdisciplinaridade. Intervenção da Terapia Ocupacional Psiquiátrica. 
Fundamentos históricos e teóricos, metodológicos da Terapia Ocupacional e das múltiplas práticas em contextos 
hospitalares. Atuação da Terapia Ocupacional nas alterações sensório-motoras. O Terapeuta Ocupacional na 
reabilitação das deficiências cognitivas. Recursos tecnológicos na Terapia Ocupacional. Relação da Terapia 
Ocupacional com os sistemas de Saúde. Pratica profissional da Terapia Ocupacional em Neurologia, Reumatologia 
e Traumato-ortopedia. A importância do brincar na Terapia Ocupacional. A aplicação pratica da Terapia 
Ocupacional no desenvolvimento neurológico da criança. Terapia Ocupacional Geral. Prática profissional Terapia 
Ocupacional em Oncologia. A criança, o Adolescente e o Idoso. 
 
Nível Superior: Professor de Libras, Professor Letras – Português/Espanhol, Professor Letras – Português/Inglês, 
Técnico Administrativo. 
 
Língua Portuguesa:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de 
palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e 
vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da 
crase. Colocação dos pronomes. Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Coletivos. Funções sintáticas de termos e de orações. Processos 
sintáticos: subordinação e coordenação.  
 
Ética e Conduta na Administração Pública:  
Ética e função pública. Ética no Setor Público. Princípios constitucionais da Administração Pública. Poderes da 
Administração Pública. Organização da Administração Pública: concentração e desconcentração; centralização e 
descentralização. Responsabilidade Civil do Estado. Constituição Federal de 1988, Títulos I e II, Artigos do 1º ao 
16º; Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº 8.429/92 - lei de Improbidade 
Administrativa. Lei nº 1.079/50 - lei dos Crimes de Responsabilidade; artigos 6º, 74 a 79. Código Penal: Artigos. 
312 a 326, que tratam dos crimes cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. 
Responsabilidade sêxtupla dos servidores públicos. Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública. Lei nº 10.520/2002 - Lei do Pregão. Lei nº 12.527/11 - lei de Acesso à Informação. 
Legislação específica do Município: Lei Orgânica do Município. Lei que estabelece o regime jurídico dos 
funcionários públicos do Poder Executivo do Município. 
 
Conhecimentos Pedagógicos:  
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História da Educação no Brasil e seus desdobramentos na atualidade. Filosofia da Educação. Sociologia da 
Educação. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Teorias da aprendizagem. Contribuições de Piaget e 
Vygotsky à Educação. Transversalidade, transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade no Ensino Fundamental. 
Tendências do pensamento pedagógico. Avaliação da aprendizagem escolar. Metodologia de ensino. Didática. 
Planejamento escolar. Organização do currículo. Cotidiano da escola: conselho de classe, planejamento, avaliação 
e acompanhamento. Aprendizagem significativa. Educação e cultura afro-brasileira. O Projeto Político Pedagógico 
da Escola. Rotina e gestão em sala de aula. Questões das relações do grupo. Bullying. Brincar e aprender. 
Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei 
nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e alterações posteriores. Resolução nº 04, de 
13/07/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Políticas Públicas da Educação 
Básica. Estatuto da criança e do adolescente.  
 
Conhecimentos Específicos: 
 
PROFESSOR DE LIBRAS 
Introdução: aspectos linguísticos e legais da LIBRAS. A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS: parâmetros 
fonológicos. Sistematização do léxico da morfologia e da sintaxe com apoio de recursos audiovisuais. Prática da 
LIBRAS: diálogos contextualizados. Sondagem/diagnóstico em aulas com intérprete de Língua de Sinais para 
conhecimento da realidade e análise do processo de articulação teoria/prática, nos locais onde realiza as 
atividades autônomas. Teoria da Interpretação e tradução nas Línguas de Sinais. Mecanismo do uso do espaço na 
LIBRAS. A ética e o papel do intérprete na sala de aula. Leitura e produção de textos. A legislação e 
regulamentação da profissão Intérprete. As estratégias do uso das expressões faciais e corporais na 
interpretação. Técnicas de interpretação LIBRAS X Português. Vícios de linguagem e variações linguísticas da 
interpretação em LIBRAS. As nuances da enunciação em Língua de Sinais - LIBRAS.  
 
PROFESSOR LETRAS – PORTUGUÊS/INGLÊS 
Metodologia da Língua Inglês. Pronomes (pessoais, demonstrativos, possessivos, interrogativos). Substantivos. 
Adjetivos. Artigos definidos e indefinidos. Numerais ordinais e cardinais. Verbos: to be; presente simples; 
presente progressivo; there to be. Horas, dias da semana, meses e estações no ano. Advérbios. Falsos cognatos. 
Preposições. Conjunções. Verbos; presente x presente contínuo; passado; passado x passado contínuo; presente 
perfeito; presente perfeito x presente perfeito contínuo; passado perfeito; passado perfeito x passado perfeito 
contínuo; futuro; condicional; modais; voz passiva/ativa; infinitivo e o gerúndio. QuestionTag. Discurso indireto. 
Phrasal verbs. Modo imperativo. Leitura e interpretação de textos em língua inglesa. Metodologia de ensino de 
Inglês.  
 
PROFESSOR LETRAS – PORTUGUÊS/ESPANHOL 
Demonstração de conhecimento da origem e evolução da língua espanhola e sua importância de estudo na atual 
conjuntura política e econômica. Compreensão e reconhecimento do vocabulário geral, necessário à comunicação 
básica. Distinção entre as formas de tratamento formal e informal da língua espanhola, considerando a relação 
que se estabelece entre os interlocutores. Análise e interpretação de textos em língua espanhola; As diferentes 
classes gramaticais e suas funções no texto: “El sustantivo, el adjetivo, los determinativos, lós pronombres, el 
verbo, el adverbio, lãs preposiciones y lãs conjunciones. 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Noções de psicologia e de desenvolvimento da criança e do adolescente. Como lidar com o adolescente. A crise 
da adolescência. Relacionamento com a comunidade. O auxiliar de classe como elemento que participa do 
processo educativo. Estatuto da Criança e do Adolescente. Segurança e conduta dos alunos no ambiente escolar. 
Regras e procedimentos, regimento escolar e cumprimento de horários. Necessidades dos alunos. 
Relacionamento com os pais dos alunos. Apoio à comunidade escolar. Controle das atividades livres, entrada e 
saída, espaços de recreação. Definição de limites nas atividades livres. Organização do ambiente escolar e 
manutenção predial. Noções de segurança escolar. Noções básicas sobre drogas. Noções de psicologia e de 
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desenvolvimento da criança e do adolescente. Como lidar com o adolescente. A crise da adolescência. 
Relacionamento com a comunidade. O auxiliar de classe como elemento que participa do processo educativo. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Segurança e conduta dos alunos no ambiente escolar. Regras e 
procedimentos, regimento escolar e cumprimento de horários. Necessidades dos alunos. Relacionamento com os 
pais dos alunos. Apoio à comunidade escolar. Controle das atividades livres, entrada e saída, espaços de 
recreação. Definição de limites nas atividades livres. Organização do ambiente escolar e manutenção predial. 
Noções de segurança escolar. Noções básicas sobre drogas. 

 

ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

Ensino Fundamental 

AGENTE DE ENDEMIAS - Descrição sintética: Executar, no âmbito da Secretaria de Saúde, sob supervisão direta, 

tarefas simples e rotineiras de apoio administrativo, trabalhos e projetos e outras atribuições afins. 

AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a auxiliar no 

levantamento de superfícies, determinando o perfil, localização, dimensões exatas e configuração de terrenos, 

campos e estradas, para fornecer dados necessários aos trabalhos de construção, de exploração e de elaboração 

de mapas. 

MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS  - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a consertar 

máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares que servem para nivelar, 

escavar, mexer ou carregar terra, pedra, areia, cascalho e similares. 

MOTORISTA - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a dirigir veículos automotores de 

transporte de passageiros e cargas e conservá-los em perfeitas condições de aparência e funcionamento. 

OPERADOR DE MÁQUINAS - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a operar máquinas 

montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares que servem para nivelar, escavar, mexer 

ou carregar terra, pedra, areia, cascalho e similares. 

BORRACHEIRO , CALCETEIRO , ELETRICISTA , PEDREIRO , PINTOR , ROÇADOR  e SOLDADOR - Executar trabalhos, 

sob supervisão, de construção, edificação e consertos em alvenaria em órgãos públicos; Executar trabalhos 

manuais gerais em campo e em vias públicas; Executar serviços de carpintaria; Preparar as tintas de acordo com 

as cores e tonalidades desejadas, colocando-as em equipamento próprio e executar a pintura; Executar serviços 

de instalações de circuitos elétricos; Reparar e instalar redes elétricas em prédios e logradouros públicos; 

Executar serviços de solda e reparos de equipamento que exijam solda; Executar trabalhos de instalação e 

conserto de encanamento em geral; Manusear e aplicar produtos asfálticos em vias públicas; Executar outras 

tarefas correlatas 

Ensino Médio 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO - Descrição sintética: compreende os cargos que têm como atribuições à execução de 

atividades relacionadas com o atendimento e orientação aos munícipes, bem como o cumprimento pelos 

mesmos das normas, regulamentos e demais legislações pertinentes. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam à executar tarefas 

relativas ao atendimento ao público, conhecimentos básicos de informática e noções de arquivo. 

OPERADOR DE RÁDIO - Descrição sintética: Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com todas as 

entidades e unidades envolvidas no atendimento e seguir suas orientações. 

TÉCNICO EM AGRIMENSURA - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar a executar 

tarefas técnicas em Agrimensura. 

TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA - Descrição sintética: se destina a realizar o primeiro contato com o 

usuário, estando habilitado para o trabalho em unidades móveis, favorecendo assim a interação entre a regulação 

e equipe. 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - Descrição sintética: compreende a realização de balancetes, escrituração 

contábil, controle de impostos e demais serviços contábeis planejando, coordenando e controlando os registros 

do Município, de modo que se tenha uma visão precisa e organizacional. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM – Descrição sintética: Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório de 

análises clínicas. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO  - Desempenham atividades técnicas de enfermagem na área de 

saúde ocupacional, em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a operar 

computadores, acionando e recuperando programas básicos e aplicativos, identificando e recuperando falhas 

operacionais, bem como atender às solicitações dos usuários. 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO - Descrição sintética: Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório de 

análises clínicas. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO - Descrição sintética: Prestar assistência na área de segurança e 

Trabalho aos médicos, enfermeiros contribuindo com a promoção da saúde e bem-estar da população. 

Ensino Superior 

ADMINISTRADOR - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a estudar, avaliar e elaborar 

atividades de alta complexidade na área de Administração, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. 

ADVOGADO - Descrição sintética: cargo responsável pelas questões jurídicas do Município. 

ANALISTA DE SISTEMAS - Descrição sintética: Desenvolvem e implantam sistemas informatizados dimensionando 

requisitos e funcionalidade do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de 

desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos. Administram ambiente informatizado, 

prestam suporte técnico ao cliente e o treinam, elaboram documentação técnica. Estabelecem padrões, 

coordenam projetos, oferecem soluções para ambientes informatizados e pesquisam tecnologias em informática. 

ARQUITETO - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a estudar, avaliar e elaborar atividades 

de alta complexidade nas áreas de Obras e Urbanismo, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. 



 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
                                                           

 68  

ASSISTENTE SOCIAL - Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a elaborar e executar 

programas de assistência e apoio à população do Município e aos servidores municipais, identificando, analisando 

e contribuindo para a solução de problemas de natureza social. 

AUDITOR FISCAL - Descrição sintética: compreende os cargos que destinam a planejar, coordenar e executar os 

trabalhos de análise, registro e perícias, estabelecendo princípios, normas e procedimentos, obedecendo às 

determinações de controle externo para permitir a administração dos recursos patrimoniais e financeiros da 

Prefeitura. 

EDUCADOR FÍSICO - Descrição sintética: cargo responsável por desenvolver atividades físicas e divulgar práticas 

corporais. 

ENFERMEIRO DO TRABALHO - Descrição sintética: Exercer atividade de planejamento, organização, coordenação, 

supervisão, orientação e execução do procedimento de enfermagem. Realizar a Sistematização de Assistência de 

Enfermagem – SAE. Realizar visitas domiciliares. Participar e executar ações referentes à Vigilância Sanitária e 

Epidemiológica. Realizar a notificação de doenças de notificação compulsória. 

ENFERMEIRO EMERGENCISTA - Descrição sintética: Planejamento, organização, coordenação, execução e 

avaliação dos serviços de assistência de enfermagem; consulta, prescrição da assistência. 

ENFERMEIRO PACS/PSF - Descrição sintética: Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 

serviços de assistência de enfermagem; consulta, prescrição da assistência, além de estratégias de reorganização 

dos serviços e de reorientação das práticas profissionais neste nível de assistência, promoção da saúde, 

prevenção de doenças e reabilitação. 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a elaborar e 

supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e pastos, planejando. Orientando e controlando técnicas de 

utilização de terras para possibilitar um maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas no município 

ENGENHEIRO CIVIL - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a estudar, avaliar e elaborar 

projetos de engenharia, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. 

ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - Descrição sintética: Exercer atividade de planejamento, 

organização, coordenação, supervisão, orientação e execução do procedimento de enfermagem. Realizar a 

Sistematização de Assistência de Enfermagem – SAE. Realizar visitas domiciliares. Participar e executar ações 

referentes à Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Realizar a notificação de doenças de notificação compulsória. 

MÉDICO (Medico cardiologista , Médico Dermatologista ,Médico Emergencista, Médico Endocrinologista, 

Médico Gastroenterologista, Médico Geriatra, Médico Ginecologista, Médico Hematologista Pediátrico , 

Médico Hepatologista, Médico Mastologista, Médico Neurologista, Médico Oncologista, Médico Oncologista 

Pediátrico, Médico Ortopedista, Médico Pneumologista, Médico PSF, Médico Urologista, Médicos do Trabalho) 

- Descrição sintética: Prestar assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, 

prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, 
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aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. 

NUTRICIONISTA - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a pesquisar, elaborar, dirigir e 

controlar os programas e serviços de nutrição nas diversas unidades da Prefeitura, bem como para a população 

de baixa renda do Município 

PROFESSOR DE LIBRAS - Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, 

surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; Interpretar, em Língua Brasileira de 

Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino 

nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares;  Atuar nos 

processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos públicos; atuar no apoio à acessibilidade 

aos serviços e às atividades-fim das instituições de ensino e repartições públicas; Caso necessário, prestar seus 

serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou policiais a serviço do Município; Participar como 

intérprete educacional, em parceria com profissionais envolvidos direta ou indiretamente na educação; Colaborar 

para inclusão escolar dos diversos alunos surdos e/ou mudos, para que possam interagir; Colaborar com outras 

atividades correlatas; Exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores éticos a ela inerentes, pelo 

respeito à pessoa humana e à cultura do surdo/mudo/cedo. 

PROFESSOR LETRAS – PORTUGUÊS/ESPANHOL - Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o 

plano curricular da escola e atendendo ao avanço da tecnologia educacional; Levantar e interpretar dados 

relativos à realidade de sua classe; Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, a nível de sua sala 

de aula; Selecionar e organizar formas de execução - situações de experiências; Definir e utilizar formas de 

avaliação, condizentes com o esquema de referências teóricas utilizado pela escola; Realizar sua ação 

cooperativamente no âmbito escolar; Participar de reuniões, conselho de classe, atividades cívicas e outras; 

Atender a solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir plano de 

trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; d) 

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  Ministrar os dias letivos e horas-

aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; E executar outras tarefas correlatas. 

PROFESSOR LETRAS – PORTUGUÊS/INGLÊS - Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano 

curricular da escola e atendendo ao avanço da tecnologia educacional; Levantar e interpretar dados relativos à 

realidade de sua classe; Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, a nível de sua sala de aula; 

Selecionar e organizar formas de execução - situações de experiências; Definir e utilizar formas de avaliação, 

condizentes com o esquema de referências teóricas utilizado pela escola; Realizar sua ação cooperativamente no 

âmbito escolar; Participar de reuniões, conselho de classe, atividades cívicas e outras; Atender a solicitações da 
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direção da escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; Participar da elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; d) Estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de menor rendimento;  Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; E executar outras tarefas 

correlatas. 

PSICÓLOGO - Descriminação sintética: compreende os cargos que se destinam a aplicar conhecimentos no campo 

da psicologia para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínicas, educacional e do trabalho. 

PSICOPEDAGOGO - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a aplicar conhecimentos no 

campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínicas, educacional e do trabalho. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL - Descrição sintética: atendem pacientes e clientes para prevenção, habilitação e 

reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos da Terapia Ocupacional. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar e coordenar 

tarefas de apoio técnico-administrativo e financeiro aos trabalhos NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, desenvolvendo 

atividades mais complexas que requeiram certo grau de autonomia e envolvam coordenação e supervisão. 

 

 

 

 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

 

 

Eu, ___________________________________, declaro que todas as informações constantes nos documentos 

entregues para fins de pontuação na etapa de títulos do Concurso Público para provimento de vagas para cargos 

do quadro de servidores da Prefeitura de Itabuna/BA são completas, verdadeiras e corretas em todos os 

detalhes. 

 

Local e data. 

 

Assinatura 
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ANEXO VI - MODELO DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE TÍTULOS 
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