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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE 

Instituto Gabriel Excelência 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA, tendo em vista o contrato celebrado com a empresa Gabriel & Gabriel, 
Consultoria, Projetos e Serviços LTDA, e com base na Lei nº 021/2016, torna pública a abertura de inscrições para a realização de 
Concurso Público destinado ao provimento de cargos vagos do Quadro Permanente de Pessoal da Administração Municipal para 
preenchimento de vagas abertas em decorrência da necessidade da administração pública, o qual reger-se-á de acordo com as 
instruções que fazem parte deste edital. 

1.0 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da empresa Gabriel & Gabriel, Consultoria e Projetos Ltda, 
(Instituto Gabriel Excelência),localizada na Avenida José dos Santos e Silva, 1769 – Bairro Centro – Teresina, Piauí, obedecidas às 
normas deste edital. 

1.2. O cargo, a escolaridade/pré-requisitos para posse, os vencimentos mensais, a jornada de trabalho e os valores de inscrição são 
os estabelecidos nos ANEXOS I deste Edital. 

2.0 - PARA INVESTIDURA NO CARGO 

2.1 – O candidato aprovado no concurso de que trata este Edital será investido no cargo se atender às seguintes exigências: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro conforme o disposto na Legislação Pertinente. 
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato de sua convocação. 
c) Estar em gozo dos direitos políticos (ter votado na última eleição) comprovados. 
d) Possuir nível de escolaridade e habilitação exigido para o exercício do cargo a que irá concorrer conforme ANEXO I. 
e) Estar quite com as obrigações militares se for do sexo masculino. 
f) Estar apto fisicamente e mentalmente para o exercício do cargo ao qual concorra, não sendo portador de deficiência para com 

as atribuições que o cargo requer. 
g) Não ter sofrido, quando no exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem do serviço público ou por justa 

causa. 
h) Aceitar todas as normas estabelecidas neste Edital. 
2.2 – O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para participação no referido concurso. A falta 
de qualquer um dos requisitos especificados impedirá a posse do mesmo. 

3.0 - DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO E RECOLHIMENTO DA TAXA 

3.1 – A inscrição do candidato implicará no recolhimentoda taxa de inscrição e na sua aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.                                                                                                                                                     
3.2 – As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet,no período de 05 de setembrode 2016, a partir das 10h,  às 23h e 
59 minutos do dia 23 de setembro de 2016.3.3 – Para efetuar ainscrição o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.gabrielexcelencia.net.bre adotar os seguintes procedimentos:                                                                                                                                                                                                                                     
3.3.1 – Fazer a leitura do Edital, para conhecer e estar ciente das exigências e regras nele estabelecidas;                                                                                      
3.3.2 – Clicar no ícone “Inscrições on-line”, selecionar o cargo no qual deseja se inscrever, digitar seu CPF e clicar em “INSCRIÇÕES”.                           
3.3.3 – Preencher integral e corretamente a ficha de inscrição com seus dados pessoais e clicar no ícone“FINALIZAR INSCRIÇÕES”.                            
3.3.4 – Após efetuar a inscrição, o candidato será redirecionado para o portal do candidato, onde deveráclicar no ícone “EFETUAR 
PAGAMENTO”, quando deverá imprimir o boleto para o pagamento da taxa conforme o valor especificado para o cargo 
correspondente.                                                                                                                                                                                                                                   
3.3.5 – O boleto deverá ser pago até a data de vencimento nele expresso.                                                                                                                                      
3.3.6 – Mais informações poderão ser encontradas no endereço www.gabrielexcelencia.net.br .3.3.7 – A executora não se 
responsabilizará porsolicitações de inscrições não recebidas, por problemas de ordem técnica dos computadores, falha de 
comunicação, congestionamento de linhas, bem como por qualquer outro problema técnico que impossibilite a transferência de 
dados.                                                                                                                                                                                                                       3.3.8 
– O candidato assumirá a responsabilidade pelos dados fornecidos no ato da inscrição sob pena da lei.                                                                         
3.3.9 – O valor relativo à inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo no caso de cancelamento do referido certame.                                
3.3.10 - Não será concedidaISENÇÃOda taxa de inscrição,conforme DECRETO Nº 6.593. DE02 DE OUTUBRO DE 2008, que 
regulamenta a possibilidade de Isenção de taxa de inscrição em CONCURSO PÚBLICOrealizado no âmbito do PODER EXECUTIVO 
FEDERAL. E, no caso de Concurso no âmbito Estadual e Municipal é necessário que haja uma previsão legalpara tal isenção. EM 
REGRA, os Municípios NÃOpossuem provimentos que discipline a Isenção de taxas em concursos públicos.3.3.11 – O comprovante 
de pagamento de inscrição deverá ficar em poder do candidato até o final do certame.                                                          3.3.12 – Não 
será aceita nenhuma outra modalidade de inscrição que não as estabelecidas neste edital.                                                                      
3.3.13 – As inscrições efetuadas somente serão homologadas após a confirmação do pagamento do valor da inscrição.                                            
3.3.14 – O candidato poderá concorrer apenas para um dos cargos oferecidos neste Edital.                                                                                              
3.3.15 – A confirmação da homologação da inscrição deverá ser consultada no endereço eletrônico 
www.gabrielexcelencia.net.braté 10 (DEZ) dias após o encerramento das inscrições.                                                                                                                                                                              
3.3.16 – Em caso de erro detectado ou omissão referente (nome, número da identidade, sexo, endereço, etc), o candidato teráum 
prazo de24 (vinte e quatro) horasapós a divulgação para recorrer junto à executora, por meio de formulário disponívelno endereço 
eletrônico www.gabrielexcelencia.net.br , enviado para o e-mail excelencia-express@hotmail.com3.3.17 – Caberá recurso 
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referente à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento da respectiva taxa de inscrição e que não conste como 
homologada, neste caso o candidato deverá enviado para o e-mail excelencia-express@hotmail.com cópia do comprovante de 
pagamento dentro do prazo previsto no cronograma do referido certame. 

4.0 - DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

4.1 - Serão reservadas às pessoasPortadoras de Necessidades Especiais (PNE), em caso de aprovação, 5% (cinco por cento) do total 
de vagas de que trata este Edital e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do Concurso Público, desde que a 
deficiência de que são portadoras sejam compatíveis com as atribuições do cargo.                                                                                                                                                     
4.2 - Consideram-sepessoas portadoras de necessidades especiais àquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no 
artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, com alteração do Decreto nº 5.296, de 02/12/2004.                                                                                                

4.3 – O candidatoportador de necessidade especial deverá enviar sua documentação, conforme subitens 4.1 e 4.2, 
que comprove sua condição via SEDEX ou via AR para o endereço da executora, até 48 h após a data prevista para o 
encerramento das inscrições, devendo comunicar também no ato se deseja a prova especial e qual tipo.4.4 – Não 
havendo candidato classificado para as vagas reservadas aos portadoresde necessidades especiais, essas deverão ser preenchidas 
pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação.  4.5 – A executora não se responsabilizará por 
documentos enviados pelo candidato que forem extraviados ou que não cheguemao seu destino dentro do prazo estabelecido 
neste edital.4.6 – O candidatoportador de necessidade especial deverá encaminhar o laudo original assinado pelo médico 
especialista que comprove sua condição, acompanhado de cópia autenticada do RG e CPF.4.6.1 – A documentação uma vez 
entregue não será devolvida.4.7 – Arelação dos candidatos com inscrições homologadas para as vagas reservadas a portador de 
necessidade especial será divulgada no endereço eletrônico www.gabrielexcelencia.net.br4.8 – O candidato que se declara 
portador de necessidade especial, caso aprovado, será convocado para submeter-seà perícia médica promovida por profissionais 
designados pela Prefeitura Municipal de Senador La Rocque- MA, que verificarão sua qualidade como portador de deficiência, nos 
termos do Art. 43 do Decreto 3.298/99 e suas alterações, e com a compatibilidade da sua deficiência para o exercício normal de 
suas atribuições no cargo. 4.9 – A não observância no exposto no subitem 4.8, a reprovação na perícia médica ou o não 
comparecimento à perícia acarretarão a perda do direito à reserva de vagas.  

5.0 – DAS PROVAS  

5.1. – O Concurso Público objeto deste Edital será realizado em uma única etapa, prova objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório para todos os cargos, exceto, para os de nível superior, que além da Prova Objetiva (PO), deverá submete-se em 
caso de classificação a 2ª Etapa (Prova de Título – PT), de caráter classificatório, portanto fica assim estabelecido: 

a) Prova Objetiva (PO) de caráter eliminatório e classificatório (todos os cargos). 

b) Prova de Título (PT) de caráter apenas classificatório (para os cargos de nível superior). 

5.2. A prova objetiva (PO) será composta de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas, 
representadas pelas letras (a, b, c, d, e), onde somente 01 (uma) estará correta, conforme discriminação a seguir:  

CARGOS: Assessor Jurídico/Assistente Social/Educador Físico/Enfermeiro/Engenheiro Civil/Fisioterapeuta/Médico Clinico 
Geral/Médico Veterinário/Nutricionista/Odontólogo (Cirurgião Dentista – PSB)/Procurador/Psicólogo/Químico/Educador 

Social/Farmacêutico-Bioquímico 

DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES PESO PONTOS 

Português 10 1,0 10 

Conhecimentos Gerais  10 1,0 10 

Conhecimento Específico 20 2,0 40 

TOTAL 40 - 60 

 

CARGOS: Auxiliar Administrativo e Fiscal de Tributos 

DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES PESO PONTOS 

Português 20 1,5  30 

Matemática  10 1,0 10 

Noções de Informática  10 2,0 20 

TOTAL 40 - 60 
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CARGO: Digitador 

DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES PESO PONTOS 

Português 10 2,0 20 

Matemática  10 1,0 10 

Informática  20 2,0 30 

TOTAL 40 - 60 

 

CARGOS: Auxiliar de Consultório Dentário e Educador Social 

DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES PESO PONTOS 

Português 20 1,5  30 

Matemática  10 1,0 10 

Conhecimentos Específicos  10 2,0 20 

TOTAL 40 - 60 

 

CARGOS: Agente de Epidemias/Técnico em Enfermagem/Técnico Agrícola/Auxiliar de Consultório Odontológico/Motorista Cat. 
D. 

DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES PESO PONTOS 

Português 10 1,5  15 

Matemática  10 1,5 15 

Conhecimentos Específicos  20 1,5 30 

TOTAL 40 - 60 

 

CARGOS: Eletricista/Pedreiro 

DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES PESO PONTOS 

Português 20 1,5  30 

Matemática  10 1,0 10 

Conhecimentos Específicos  10 2,0 20 

TOTAL 40 - 60 

 

CARGOS: Auxiliar de Serviços Gerais/Coveiro/Vigia/Operador de Máquinas Pesadas 

DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES PESO PONTOS 

DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES PESO PONTOS 

Português 15 2,0  30 

Matemática  15 1,0 15 
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Conhecimentos Gerais  10 1,5 15 

TOTAL 40 - 60 

 

6.0 – DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (PO) 

6.1 – A prova objetiva será realizada no dia 23 de outubro de 2016 (DOMINGO), na cidade de SENADOR LA ROCQUE– MA.6.2 – A 
prova terá início às 8h e término às 11h e 30 min.                                                                                                                                                                         
6.3 – Não será permitido, em hipótese alguma, ao candidato realizar a prova fora do local e horário determinado pela executora.                   
6.4 – NOTA: 

Em razão do volume de inscrições, a instituição executora poderá determinar a realização das provas em dois turnos (manhã e 
tarde) ou em outro município mais próximo da sede do Município de SENADOR LA ROCQUE - MA, sendo que os candidatos deverão 
ser comunicados 05 (cinco) dias antes da realização da mesma. 

6.5 – O candidatodeverá comparecer ao local da prova 01 (uma) hora antes do horário determinado, com o documento de 
identificação original com validade nacional em perfeito estado de conservação e caneta esferográfica azul ou preta.                                                                            
6.5.1 – Não será permitido ao candidato o acessa ao local de prova, portar aparelho celular e/ou similares(mesmo) que desligado, 
relógio digitais, calculadora, livros, revistas e bolsa (exceto tipo carteira).                                                                                                                         
6.5.2 – Os portões dos Centros de Aplicação – CAsó estarão abertos 30 min. antes do horário previsto para o inicio da prova 
objetiva, o comparecimento de 1 (uma) hora antes deve-se ao fato do candidato localizar a sua sala, através de lista específicas 
afixadas nos Centros de Aplicações - CA.                                                                                                                                                                                                                                 
6.6 – Só serão aceitos como documento de identificação: Carteiras expedidas pelos comandos militar, pelas secretarias de 
segurança públicas, pelos institutos de identificação e Corpo de Bombeiros Militares, carteiras emitidas por órgãos de fiscalização 
de exercício profissionais (ordens e conselhos ou afins), passaporte brasileiro (dentro da validade), certificado de reservista, 
carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura, Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação – CNH (modelo 
novo).                                                      6.7 - Emcaso de perda ou extravio do referido documento, o candidato deverá apresentar um 
Boletim de Ocorrência (BO), registrado no órgão competente, expedito e datado no máximo de 30 (trinta dias).                                                                                                                                     
6.7.1 – O candidato, na condiçãodo subitem 6.7, deverá ser registrado como ocorrência pelo fiscal de sala, assim como, quando 
houver dúvida quanto à assinatura do candidato na lista de frequência em referência ao documento de identificação apresentado.                                            
6.8 – Não será permitido qualquer tipo de consulta.                                                                                                                                                                         
6.9 – Não será permitida a entrada de qualquer candidato ou pessoaestranha à organização do concurso, após o início das provas.                       
6.9.1 – Os candidatos poderão ser submetidos à revista eletrônica ao acessar aos Centros de Aplicações de prova.                                                 
6.9.2 – Caso se constate qualquer irregularidade o candidato não terá mais acesso ao local de prova e estará eliminado do certame.                          
6.8 – Os 03 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de provas juntos.                                                                                                         
6.9 – Durante a realização da prova os candidatos só poderão se ausentar da sala mediante o acompanhamento de um fiscal.                                
6.10 – Após o início da prova, o candidato não poderá deixar o recinto da mesma antes de decorrido o prazo mínimode 01 (uma) 
hora, exceto em casos excepcionais de doença ou de grávidas, sendo que, neste caso, terá o acompanhamento de um fiscal.                                              
6.11 – O candidato, ao deixar a sala de provas, deverá entregaro cartão-resposta e o caderno de prova, exceto no caso de o 
candidato deixar a sala na última hora prevista para seu encerramento, neste caso ele poderá levar apenas o caderno de prova.  

7.0 – DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO (Prova Objetiva) 

7.1 – Serão classificados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) do total de pontos, sem zerar nenhuma 
das disciplinas que compõem a prova objetiva (PO), critério também exigido para os candidatos aos cargos de nível superior, para 
que posam submeter-se a Prova de Título (PT). 7.2 – A classificação de candidatos dar-se-á rigorosamente da maior para a menor 
nota.                                                                                                      7.3 – Em caso de empate na prova objetiva será considerado:                                                                                                                                                   
7.3.1 - o candidato maior de 60 (sessenta) anos: 

a) “Primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada” (Lei Nacional 
N.º 10.741/2003 – art. 27, parágrafo único) 

b) Tenha obtido a maior pontuação na Prova de Conhecimentos Específicos (se houver). 

7.3.2 - Se o candidato é menor de 60 (sessenta) anos 

a) Tenha obtido a maior pontuação na Prova de Conhecimentos Específicos (se houver); 

b) O candidato mais idoso. 

8.0 – DA PROVA DE TÍTULO – (PT) 

8.1 -A Prova Título (PT) terácaráter classificatório, dela participarão apenas os candidatos aos cargos de nível superior classificado 
na 1ª etapa (PO). 
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8.2 – O candidato classificado na 1ª ETAPA(Nível Superior) deverá enviar (postar nas agências dos correios),Curriculum Vitae 
Simplificado, conforme modelo previamente anexado a este Edital, no prazo estabelecido no Anexo III, com os respectivos 
documentos exigidos, através de cópias autenticadas em cartório. 

8.3 - Serão considerados, para efeito de contagem de pontos, somente os documentos apresentados conforme modelo previsto no 
anexo IV deste Edital, limitada a pontuação máxima de 10 (dez) pontos para o cargo a que esteja concorrendo. 

8.4 – A documentação da Prova de Título (PT)deverá ser enviada via SEDEX ou AR – Aviso de Recebimento Para: Gabriel e Gabriel 
LTDA (instituto Gabriel Excelência)                                                                                                                                                                                                                                                           
Avenida José dos Santos e Silva, 1769 – Centro – Sala 102 – Edifício Talismã – Teresina – Piauí – CEP: 64.001-300. 

8.5 - Os comprovantes de conclusão de pós-graduação (diploma e/ou certificado) deverão ser expedidos por instituição oficial de 
ensino ou de formação especializada, devidamente reconhecida na forma da legislação vigente. 

8.6 – Só serão aceitos títulos de pós-graduação reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), de acordo com o que 
estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), no seu Sistema de Referência (Universidades Federais e 
Particulares – Sistema Federal – e Universidades Estaduais, Municipais e Comunitárias – Sistema Estadual); 

8.7 – Só serão aceitos cursos de atualização/aperfeiçoamento, com carga–horária mínima de 40 horas–aula, emitidos por 
Universidades, Centros de Estudos, Entidades de Classe, Secretarias Estaduais e Municipais ou Instituições Educacionais 
devidamente reconhecidas ou Instituições que atuam no ramo de Capacitação de Recursos Humanos. 

8.8 - Documentos expedidos no exterior somente serão considerados quando traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor 
juramentado, e revalidados por instituição de ensino brasileira.  

8.9 - Não serão computados para efeito de Prova de Título (PT): 

a) Certificado de curso sem menção expressa de carga horária ou fora da área do cargo que esteja concorrendo. 

b) Artigos e/ou carta de aceite de publicação de artigos; 

c) estágios, monitorias ou estágios curriculares. 

d) Declaração de conclusão de cursos. 

e) Declaração de participação em congressos. 

f) Declaração de participação em conselhos.  

8.10 – Em caso de empate (Prova de Título)será considerado: 
8.10.1 - o candidato maior de 60 (sessenta) anos: 
a) “primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada” (Lei 
Nacional N.º 10.741/2003 – art. 27, parágrafo único) 

b) Tenha obtido a maior pontuação na Prova de Título; 

c) Tenha obtido a maior pontuação na Prova de Conhecimentos Específicos. 

8.10.2 - Se o candidato é menor de 60 (sessenta) anos 

a) Tenha obtido a maior pontuação na Prova de Título; 

b) Tenha obtido a maior pontuação na Prova de Conhecimentos Específicos; 

c) O candidato mais idoso 

8.10.3 - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate dar-se-á através do 
sistema de sorteio público. O referido sorteio será levado a termos pela executora, em horário e local determinados, sendo que os 
candidatos deverão ser comunicados com antecedência mínima de 48h da sua realização, com a presença dos respectivos 
candidatos ou procuradores devidamente constituídos para este fim. 

8.11 – Será divulgado pela executora apenas os nomes dos candidatos aprovados e classificados. 

8.12 – Caso o candidato queira conhecer sua pontuação, poderá fazê-lo através de requerimento endereçado à executora após a 
publicação do resultado final do referido certame.   

8.12.1 – Após o recebimento do requerimento do candidato solicitando sua pontuação, a empresa executora terá até 10 (dez) dias 
úteis para se pronunciar.  

9.0 – DO RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL – Cargos de Nível Superior 

9.1 – A classificação final será o somatório das Provas Objetivas (PO) e Prova de Título (PT).                                                                         
9.2 – O candidato que não se submeter à Prova de Título (PT) terá computador apenas os pontos obtidosna (PO)para efeito de 
classificação final.                                                                                                                                                                                                                    
9.3 – A classificação de candidatos dar-se-á rigorosamente da maior para a menor nota.                                                                                                              
9.4– Oresultado do concurso será divulgado pela Prefeitura Municipal  de  SENADOR LA ROCQUE - MA, conforme cronograma 
estabelecido neste Edital Anexo III. 
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10.0 – DOS RECURSOS 

10.1 – Será assegurado ao candidato o direito de recurso, em todas as etapas do referido certame.                                                                                       
10.1.1 –Admitir-se-á para cada candidato apenas um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado via formulário específico 
disponível no anexo V deste Edital.                                                                                                                                                                                                       
10.2 – O prazo para a solicitação de recursosé de 48 (quarenta e oito horas) a partir da divulgação do GABARITO OFICIAL e do 
RESULTADO, conforme cronograma Anexo III.                                                                                                                                                                                        
10.3 – Será indeferido o pedido de recurso apresentado fora de prazo.                                                                                                                                       
10.4 – Não será aceito pedido de recursos VIA FAX e CORREIO ELETRÔNICO, exceto no caso estabelecido no subitem 3.3.15.                                                  
10.5 – O recurso deverá ser enviado à Comissão de Concurso Público da executora, localizadanaAvenida José dos Santos e Silva, 
1769 – Centro – Teresina – Piauí – através de SEDEX ou AR.10.6 – Se, da análise do recurso, for constatada a necessidade de 
anulação de questão,o ponto relativo à mesma será atribuído a todos os candidatos que concorrerem ao respectivo cargo, 
independentemente de terem recorrido. Caso necessite de mudança no GABARITO OFICIAL, a prova será corrigida de acordo com o 
GABARITO DEFINITIVO.                                                                                                                        10.7 – Após a análise dos recursos contra 
os resultados preliminaresda Prova Objetiva (PO) e  da  Prova  de  Título  (PT) a Banca Examinadora poderá manter ou alterar o 
resultado divulgado.                                                                                                                                   10.8 – Em nenhuma hipótese será 
aceito pedido de revisão da respostaao recurso de gabarito oficial, definitivo, bem como contra o resultado final das provas.                                                                                                                                                                                                                 
10.9 – Será liminarmente indeferido o recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora.                                                                                             
10.10 – Em caso de recurso, o resultado da análise será divulgado até 07 (sete) dias após o seu recebimento na sede do executor. 

11.0 – DA VALIDADE 

11.1 – O concurso público objeto deste edital terá validade de 06 (seis) meses, sem prorrogação.11.2 – Esteconcurso se destina ao 
provimento de cargos vagos e aos que vagarem no prazo de validade de que trata o presente Edital. 

12.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1 – A falsidadede afirmações e/ou documentos, ainda que verificados posteriormente à realização do concurso, implicará na 
eliminação sumária do candidato, e será declarada nula de pleno direito a inscrição e todos os atos decorrentes sem prejuízos de 
eventuais soluções de caráter judicial.                                                                                                                                                                                                   
12.2 – Será excluído do concurso, por ato da executora, o candidato que: 
a)  Fizer declarações falsas ou inexatas em qualquer documento; 
b)  Perturbar o andamento e aplicação das provas; 
c)  For surpreendido, durante realização das provas,em comunicação com outro candidato, assim como utilizar-se de livros, 

impressos ou anotações; 
d) Manter aparelhos celulares ou similares na sala de aplicação de prova objetiva; 
e) Usar falsa identificação pessoal; 
f) Não apresentar o documento exigido para ter acesso ao local de prova; 
g) Utilizar e/ou tentar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer etapa do processo seletivo. 
h) Deixar de preencher o Requerimento de Inscrição com a devida clareza e/ou não registrar o cargo para o qual deseje concorrer. 
i) Responder outra prova que não seja a do seu cargo. 
j) Deixar de entregar o cartão-resposta, ou se recusar a entregar o caderno de prova ao se ausentar definitivamente da sala antes 

da última hora prevista para o final da prova.  
12.3 – Não será fornecido atestado, certificados ou certidões relativosà classificação ou notas de candidatos, devendo considerar-
se com validade para tal fim a lista de classificados com o respectivo Decreto de Homologação assinado pelo chefe do Poder 
Executivo do referido município e de sua publicação no Diário Oficial.                                                                                                                                                                   
12.4 – Aclassificação do candidato será concretizada quando preenchidas todas as exigências que preceituemeste Edital, 
observando as pertinências legais da administração pública do Município de SENADOR LA ROCQUE– MA.12.5 – O 
candidatoclassificado nas condições do subitem anterior será convocado para a posse por correspondência enviada através de AR 
(Aviso de Recebimento) ao endereço constante no requerimento de inscrição, obrigando-se a declarar por escrito se aceita ou não 
o cargo, no prazo de (10) dias, após seu recebimento. O não pronunciamentono prazo estabelecido permitirá à Administração 
Municipal a convocação do próximo candidato da lista de classificação.                                                                                                                                                      
12.6 – A lotação do candidato aprovado obedecerá a critérios estabelecidos neste Edital.                                                                                                 
12.7 – A documentação do candidato aprovado estabelecido no item 2.1 só deverá ser apresentada no ato de sua convocação.                                     
12.8 – Os profissionais aprovados no respectivo Concurso deverão cumprir integralmente a carga horária estabelecidano presente 
Edital.  12.9 – Nodia da realização  da prova objetiva não serão fornecidos, por qualquer membro da equipe de aplicação destas 
e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.                                                       
12.10 – Ao entrar em exercício, o servidor ficará sujeito ao Estágio Probatório.                                                                                                             
12.10.1 – O servidor ingresso está sujeito à avaliação de desempenho no período do Estágio Probatório.                                                                                       
12.11 – A aprovação no concurso assegurará ao candidatoo direito à nomeação, até o limite de vagas estabelecidas neste Edital, 
ficando os demais classificados condicionados ao surgimento de novas vagas, na vacância do cargo e no prazo de validade do 
referido certame.                                                                                                                                                                                                                                             
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12.12 – Correrãopor conta do candidato às despesas decorrentes da participação no referido certame, incluindo deslocamento, 
hospedagem e alimentação, bem como na realização de todos os exames médicos necessários, solicitados no ato de sua 
convocação, exceto o de comprovação de portador de necessidade especial.                                                                                                                                            
12.13 – Éde responsabilidade do CANDIDATO o acompanhamento das informações sobre o referido concurso, Edital, conteúdo 
programático, prazos de recursos, local de aplicação de provas e resultado.12.14 - As informações prestadasna ficha de inscrição 
são de inteira responsabilidadedo candidato e/ou do seu procurador. A empresa executora (Instituto Gabriel Excelência) dispõe do 
direito de excluir do certame o candidato, cuja ficha for preenchida com dados incorretos, incompletos ou se constatar, 
posteriormente, que os mesmos são inverídicos.                                                                                     12.15 – O candidatointeressado em 

concorrer a uma das vagas previstas neste Edital deverá adquirir o mesmo (EDITAL DO CONCURSO) via internet, no endereço 
www.gabrielexcelencia.net.br .                                                                                                                                                          12.16 – 
Ocandidato classificado deverá manter atualizado seu endereço e demais contados junto à executora, através do e-mail excelencia-
express@hotmail.com até apublicação final do resultado, e junto a Prefeitura Municipal de Senador La Rocque -MA, após 
homologação do concurso.                                                                                                                                                                                                          
12.17 – Asdúvidas quanto ao andamento do referido concurso objeto deste Edital poderão ser tiradas através doServiço de 

Atendimento ao Candidato Tel. (86)99945.4983– excelencia-express@hotmail.com, de segunda a sexta-feira, em horário 
comercial.                               12.17.1 – Nenhum atendimento será feito fora de horário comercial.                                                                                                                                 
12.18 – O candidato,ao acessar o endereço eletrônico da executora e fazer sua inscrição dentro das regras estabelecidas neste 
Edital, concorda integralmente com todas as normas aqui estabelecidas, não podendo em tempo algum alegar desconhecimento 
das mesmas. 12.19 – Será permitido à candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização da provalevar 
acompanhante, que ficará em sala separada para essa finalidade.                                                                                                                                                                               
12.20 – Durante a amamentação a candidata ficará acompanhada de um fiscal.                                                                                                                
12.21 – Não será prorrogado o horário de prova para a candidata que usardo direito de amamentar, o tempo será igual para todos 
os candidatos.                                                                                                                                                                                                                                          
12.22 – Não será permitido ao candidato fumar na sala de prova, bem como nas dependências do local de prova.                                                      
12.23 – Não é de responsabilidade da executora a venda de apostila ou outras publicações referentes aos conteúdos programáticos 
do referido concurso.                                                                                                                                                                                                                        
12.24 – A convocação para admissão é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque- MA.12.25 – Os casos 
omissos serão resolvidos pela coordenação geral do concurso público. 
 
 
 

Senador La Rocque- MA, 02 de setembro de 2016 
 

 
 

FRANCISCO NUNES DA SILVA 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – A – QUADRO DEMONSTRATIVO DE VAGAS- NIVEL SUPERIOR  

CARGO/CÓDIGO NÚMERO 
DE 

VAGAS 

C/H SALÁRIO 
(Referência 

2016) 

INSCRIÇÃO 
R$ 

ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS 

Assessor Jurídico – Cód. 001 02 20h 3.000,00 110,00 Curso Superior em Direito + 

Registro na Ordem dos 

Advogados do Brasil 

Assiste Social – Cód. 002 02 30h 2.000,00 110,00 Curso Superior em Serviço 

http://www.gabrielexcelencia.net.br/
mailto:excelencia-express@hotmail.com
mailto:excelencia-express@hotmail.com
mailto:excelencia-express@hotmail.com
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Social + registro regular no 

CRESS 

Educador Físico – Cód. 003 02 40h 1.500,00 110,00 Curso Superior em Educação 

Física + registro regular no CREF 

Enfermeiro – Cód. 004 07 40h 2.000,00 110,00 Curso Superior em Enfermagem 

+ Registro Regular no COREN 

Engenheiro Civil – Cód. 005 01 20h 2.500,00 110,00 Curso Superior em Engenharia 

Civil + Registro Regular no CREA 

Educador Social – Cód. 006 04 40h 1.935,00 110,00 Curso Licenciatura Plena em 

Pedagogia  

Farmacêutico/Bioquímico – Cód. 
007 

01 40h 2.000,00 110,00 Curso Superior em Engenharia 

Civil + Registro Regular no CREA 

Fisioterapeuta – Cód. 008 01 40h 2.000,00 110,00 Curso Superior em Fisioterapia + 

Registro Regular no CREFITO 

Médico Clínico Geral – Cód. 009 07 40h 3.500,00 110,00 Curso Superior em Medicina + 

Registro Regular no CRM 

Médico Veterinário – Cód. 010 01 20h 2.000,00 110,00 Curso Superior em Medicina 

Veterinária + Registro Regular 

no CRMV 

Nutricionista – Cód. 011 02 40h 2.000,00 110,00 Curso Superior em Nutrição + 

Registro Regular no CRN 
Odontólogo (Cirurgião dentista) Para 

Programa Saúde Bucal – Cód. 012 

04 40h 2.000,00 110,00 Curso Superior em Odontologia 

+ Registro regular no CRO 

Procurador – Cód. 013 01 20h 4.000,00 110,00 Curso Superior em Direito + 

Registro na Ordem dos 

Advogados do Brasil 

Psicólogo– Cód. 014 02 40h 2.000,00 110,00 Curso Superior em Psicólogo + 

Registro Regular no CRP 

Químico – Cód. 015 01 40h 1.500,00 110,00 Curso Superior em Química+ 

Registro Regular no CRQ 

 

ANEXO I – B – QUADRO DEMONSTRATIVO DE VAGAS – NIVEL MÉDIO 

CARGO/CÓDIGO NÚMERO 
DE 

VAGAS 

C/H SALÁRIO 
(Referência 

2016) 

INSCRIÇÃO 
R$ 

ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS 

Agente de Epidemias– Cód. 016 02 40h 1.200,00 79,20            Ensino Médio Completo 

Auxiliar Administrativo – Cód.017 03 40h 880,00 79,20 Ensino Médio Completo  

Auxiliar de Consultório Dentário– 

Cód.018 

05 40h 880,00 79,20 Ensino Médio + Curso Técnico 

em Auxiliar de Consultório 

Dentário e Registro no 

Conselho Profissional 

Digitador– Cód.019 02 40h 880,00 79,20 Ensino Médio Completo + Curso de 
Informática (mínimo de 80 horas-

aula) 

Eletricista – Cód.020 01 40h 1.000,00 79,20 Ensino Médio Completo + 

Curso Técnico em Eletricidade 

de Baixa Tensão 

Fiscal de Tributos – Cód.021 01 40h 1.500,00 79,20 Ensino Médio Completo  

Motorista Categoria D– Cód.022 04 40h 1.500,00 79,20 Ensino Médio + CNH Categoria 

D 

Técnico Agrícola– Cód.023 01 40h 1.200,00 79,20 Ensino Médio Completo + 

Curso de Técnico Agrícola 

Técnico em Enfermagem– Cód.024 07 40h 1.000,00 79,20 Ensino Médio Completo +Curso 

Técnico em Enfermagem e 

Registro no Conselho 

Profissional 

 

ANEXO I – C – QUADRO DEMONSTRATIVO DE VAGAS – NIVEL FUNDAMENTAL 

CARGO/CÓDIGO NÚMERO 
DE 

VAGAS 

C/H SALÁRIO 
(Referência 

2016) 

INSCRIÇÃO 
R$ 

ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS 

Auxiliar de Serviços Gerais– Cód. 
025 

06 40h 880,00 61,60 Ensino Fundamental Completo 
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Coveiro – Cód.026 01 40h 880,00 61,60 Ensino Fundamental Incompleto  

Operador de Máquinas Pesadas – 

Cód.027 

02 40h 2.000,00 61,60 Ensino Fundamental + 

Experiência comprovada no 

exercício da profissão, no 

mínimo 02 (dois) anos 

Pedreiro – Cód.028 01 40h 1.200,00 61,60 Ensino Fundamental 

Incompleto + Experiência 

comprovada no exercício da 

profissão, no mínimo 01 (um) 

ano 

Vigia – Cód.029 08 40h 880,00 61,60 Ensino Fundamental Completo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LINGUA PORTUGUESA – Comum a todos os cargos de Nível Superior  
1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3. Coerência textual – informatividade, 
intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5. Variação linguística: linguagem formal e informal. 6. 
Linguagem Figurada. 7. Semântica e Discurso. Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. 
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Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações 
coordenadas e subordinadas, termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Fonética - 
fonemas e letras. 10. Ocorrência de crase. 11. Ortografia oficial (Novo Acordo Ortográfico). 12. Acentuação gráfica. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – Comum aos cargos de nível médio - ESTUDO DO TEXTO: Análise e Interpretação de Textos verbais e não - 
Verbais; Intertextualidade; Polissemia, sinônimos, antônimos, Parônimo, Denotação e Conotação, Figuram de linguagem. ANALISE 
LINGUISTICA: Fonética, morfologia, estrutura e formação de Palavras, morfossintaxe, emprego e funções das classes gramaticais, 
tendo em vista a Construção Sintática da frase, da oração, do período e/ou do texto, Concordância verbal e nominal, regência 
verbal e nominal, Ortografia, acentuação gráfica, Crase.  
 
MATEMÁTICA – Comum a os cargos de nível médio - Conjunto dos Números Naturais: Operações Fundamentais com Números 
Naturais. Múltiplos e Divisores, Critérios de Divisibilidade, Classificação de um Número pela Quantidade de Divisores. 
Decomposição de um Número Composto em um Produto de Fatores Primos, Determinação dos Divisores de um Número, 
Quantidade de Divisores de um Número, Máximo Divisor Comum (MDC), Mínimo Múltiplo Comum (MMC) Conjuntos dos Números 
Inteiros: Operações com Números Inteiros. Conjunto dos Números Fracionários: Classificação das Frações, Frações Equivalentes, 
Simplificação de Frações, Redução de Frações ao Mesmo Denominador, Comparação de Frações, Números Decimais. Razão, 
Proporções e Divisão Proporcional: Razão, Proporção, Números Direta e Inversamente Proporcionais, Regra de Sociedade. Regra de 
Três Simples e Composta: Grandezas Diretamente Proporcionais, Grandezas Inversamente Proporcionais, Regra de Três Simples, 
Regra de Três Composta. Porcentagem: Fatores de Multiplicação. Equações e Sistemas de Duas Equações com duas incógnitas do 
Primeiro Grau: Conjunto Verdade e Conjunto Universo, Resoluções de Equações do 1º grau. Problemas do 1º grau, Sistemas de 
duas Equações com duas incógnitas do 1º grau. Equação do Segundo Grau: Equações Completas e Incompletas, Raízes de uma 
Equação do 2º grau, Resolução de Equações Incompletas, Resolução de Equações Completas, Relações entre Coeficientes e Raízes.  
 
LINGUA PORTUGUESA – Nível fundamental - Leitura e Compreensão de texto; Fonologia - fonemas e letras, classificação dos 
fonemas; sílabas, encontros vocálicos, acentuação gráfica; Morfologia – Estrutura e formação de palavras, classes de palavras, valor 
semântico das conjunções e preposições; Morfossintaxe – sujeito e predicado, frase, oração e período, colocação pronominal; uso 
da crase. 
MATEMÁTICA – Nível fundamental -Operações fundamentais: Problemas com adição, multiplicação, subtração e divisão; sistema 
métrico decimal; medidas de massa, medidas de comprimento e medidas de tempo; O conjunto dos números naturais; 
Potenciação, Regras e propriedades; frações e números racionais.  

CONHECIMENTOS GERAIS- Comum a todos os cargos de Nível Superior– Constituição Brasileira de 1988: Organização 
Administrativa da União dos Estados e Municípios; Direitos e Deveres; Princípios Básicos individuais e coletivos previstos na 
CF/1988; Princípios Fundamentais; Direitos Sociais e Políticos; Atualidade: Política, Econômica e Social do Brasil. Formação 
histórica, Política e Econômica do Município de Senador La Rocque – MA.   
 

CONHECIMENTOS GERAIS- Comum aos cargos de Vigia/Zelador/Cozinheiro e Operador de Máquinas Pesadas–  Atualidade: 
Política, Econômica e Social do Brasil. Formação histórica, Política e Econômica do Município de Senador La Rocque – MA.   
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

Médico Clínico Geral: Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela Saúde 2006 
(Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de Informação em Saúde-SIAB. Sistema 
de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e 
Educação Permanente em Saúde para o SUS. Abordagem da Família (a criança, o adolescente, o adulto, o idoso no contexto 
familiar). Promoção a Saúde. A Educação em Saúde na Prática da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Sistema de Informação da 
Atenção Básica. Noções Básicas de Epidemiologia. Vigilância Epidemiológica. Epidemiologia das Doenças Transmissíveis. 
Abordagem Ambulatorial do Paciente com: Enfermidades do Aparelho Digestivo (alterações da cavidade oral, sintomas dispéticos, 
esofagites, gastrite, úlceras, câncer); Enfermidades do Aparelho Cardiovascular (cardiopatia isquêmica, Insuficiência cardíaca, 
Arteriosclerose, Hipertensão arterial, tramboflelites); Enfermidades do Aparelho Respiratório (Doenças do Trato Respiratórias 
Superior, Insuficiência Respiratória, Asma Brônquica, Doença Pulmonar Obstrutiva. Pneumonias, Câncer de Pulmão); Enfermidades 
dos Rins e Vias Biliares (Litíase Renal, GNDA, Infecção Urinária); Enfermidades do Sistema Nervoso Central (Acidente Vascular 
Cerebral, Meningites, Epilepsia, Vertigens, Cefaléia); Enfermidades Hematológicas (Anemias, Distúrbios da Hemostasia, Leucemia); 
Enfermidades Metabólicas e Endócrinos (Diabetes Melitus, Hipotireoidismo, Hipertireoidismo, Dislipidemias, Obesidade, 
Hipoavitaminose, Desnutrição); Doenças Infecciosas e Parasitárias, Doenças Sexualmente Transmissíveis; Enfermidades Reumáticas 
(Artrite Reumática, Febre Reumática); Enfermidades Ostroarticulares (Dores musculoesqueléticos, Afecção da Coluna Cervical, 
Lombalgia, Osteoporose); Enfermidades Dermatológicas (Micose da Pele, Dermatites, Eczema, Escabiose, Pediculose, Urticária); 
Enfermidades Psiquiátricas (Transtornos Ansiosos, Depressão). Atenção do Médico nos Programas de Saúde Pública: Tuberculose, 
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Hanseníase, Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente, Atenção a Saúde da Mulher, Atenção a Saúde do Adulto e do Idoso. 
Vacinação na Criança e no Adulto. Tabagismo, Alcoolismo, Dependência às Drogas. Saúde do Trabalhador. Saúde da Família na 
busca da Humanização e da Ética na Atenção a Saúde. Atenção do Médico da ESF nas Emergências: Cardiovasculares, Respiratórias, 
Ginecológicas, Obstétricas, Neurológicas, Metabólicas, Endocrinológicas e Gastroenterológicas, das Doenças Infecciosas, dos 
Estados Alérgicos, dos Politraumatizados.  
 
Assistente Social - Gênese e Trajetória do Serviço Social ; Código de Ética do Assistente Social; Projeto -Ético Político do Serviço 
Social;  Lei de Regulamentação da Profissão do Serviço Social;Processo de Trabalho no Serviço Social;Planejamento em Serviço 
Social; Pesquisa em Serviço Social; Legislação  do Serviço Social por Segmentos: Estatuto da Criança e Adolescentes; Estatuto da  
Juventude;Estatuto do Idoso; Lei Maria da Penha; Política Nacional do Idoso;Política Nacional  para Integração da Pessoas com 
Necessidades Especiais;Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas;  Lei 8.080/90;Controle Social em Saúde 
8.142/90; Reforma Sanitária; Pacto pela Saúde ; Decreto nº 7.508, que regulamenta a lei 8.080/90; Política Nacional de 
Humanização;Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; Programa  Bolsa Família; Serviço Social na 
Contemporaneidade; Tipificação dos Serviços Socioassistenciais ; Cartilha de Orientações Técnicas  do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras); Política Nacional de Assistência Social; Norma Operacional Básica Atualizada (NOB/SUAS); Questão Social; 
A Prática Profissional dos Assistentes Sociais Junto á Família; SUAS - Instrumentos de Gestão, Sistema de Informação, 
Monitoramento e Avaliação/Assistência Social; Instituições e Lógica de Financiamento do SUAS/Gestão da Proteção Social Básica e 
Especial; princípios e funções, serviços, programas e projetos. Lei nº 8.742/93 (LOAS); Seguridade Social. 
 
Médico Veterinário - Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de interesse na 
produção de alimentos; Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e controle; Doenças de notificação obrigatória; Conhecimentos 
básicos de epidemiologia, análise de risco, bioestatística; Desenvolvimento de programas sanitários; Inspeção industrial e sanitária 
de produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle; Métodos de 
amostragem e análise; Produtos de origem animal; Produtos de alimentação animal; Fiscalização de produtos de usoveterinário; 
Soros, vacinas e antígenos (biológicos); Antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos; Controle da produção de soros, vacinas 
e antígenos para salmonelose, microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa; Ensaios de segurança 
(inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis; Análises microbiológicas em produtos de origem animal e de 
alimentos para animais; Análise físico-química de produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise centesimal; 
Cromatografia líquida de alta eficiência para análise de corantes e vitaminas em leite; Absorção atômica; Noções básicas de 
biossegurança; Higiene de alimentos - zoonoses; Doenças transmitidas por alimentos; Identidade e qualidade de alimentos; 
Legislação federal – Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de origem animal; Produtos veterinários; Programas sanitários 
básicos.  
 
Odontólogo (Cirurgião Dentista – PSB) – Saúde Pública: aspectos evolutivos e conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência 
Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas de Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 
8.142/1990. Financiamento do setor saúde Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 
2002. Controle Social: Conferências ( municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos(local, municipal e estadual e nacional) de 
Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família. 
Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 
de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; 
Agencia Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em 
Saúde para o SUS. Odontologia Social: Saúde Bucal, Saúde Pública e Odontologia Social; Relações da odontologia social com a 
odontologia e com a saúde pública: Relações com a odontologia preventiva, Caracterização e hierarquização dos problemas da 
odontologia social, Níveis de prevenção, Organização e Administração de serviços Odontológicos, Planejamento e Avaliação em 
Odontologia, Educação em Odontologia; Controle de infecção em Odontologia; Farmacologia em Odontologia: Terapêutica 
Medicamentosa, Analgésicos, antiinflamatórios, antimicrobianos, Farmacologia em pacientes especiais; Emergências em 
Endodontia; Dentística: Tratamentos preventivos de cicatrículas e fissuras, Ionômero de vidro, Resinas compostas,Amálgama; 
Políticas de Saúde:  Evolução histórica e as perspectivas da Reforma Sanitária e do Sistema Único de Saúde do Brasil,  Atenção 
primária à  saúde e a organização do serviços primários de saúde através do PSF,  Estratégias para o desenvolvimento do SILOS, 
Promoção da saúde em todos os níveis de Atenção, Educação e saúde, Participação social no SILOS, Atual sistemática de 
financiamento do SUS;  Sistema de Informação: Componentes do sistema de informação e sua importância no âmbito do SILOS, 
Sistemas de Informação utilizados  pelo Ministério de Saúde, Fontes de dados e informações; Periodontia: Etiologia da  doença 
periodontal,  Prevenção da doença periodontal, Tratamento básico da Gengivite Crônica e Periodontite, Abscesso Periodontal, 
Periodontite Juvenil e Lesões agudas da gengiva. 
 
Psicólogo – Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e 
interpretação de resultados. Políticas de saúde no Brasil: implicações nas práticas clínicas. Técnicas de entrevista. Psicologia do 
desenvolvimento. Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico/processo de adoecimento/enfrentamento da doença e adesão ao 
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tratamento. Práticas interventivas clínicas e demandas sociais; Psicossomática. Psicologia social e psicologia sócio histórica. 
Psicologia institucional. Equipes interdisciplinares. Psicoterapia breve. Teorias e técnicas psicológicas: Psicanálise/ Gestalt Terapia/ 
Behaviorismo/ Reich. Psicoterapia familiar: teoria e técnica. Processo saúde/doença e suas implicações socioculturais. Psicoterapia 
de grupo. Álcool, tabagismo, outros tipos de dependência química e redução de danos. Código de Ética Profissional dos Psicólogos. 
A clínica da terceira idade. Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. Ética e legislação profissional. 
 
Fisioterapeuta - Fundamentos nas ciências; Conhecimento básico: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia, 
patologia. Conhecimentos em anatomofisiopatologia das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mental, 
cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Fundamentos de Fisioterapia. Técnicas básicas em: cinesioterapia motora, 
manipulações, cinesioterapia respiratória, fisioterapia respiratória em UTI. Técnicas preventivas nas: alterações 
musculoesqueléticas, prevenção de escaras de decúbito, complicações do aparelho respiratório. Técnicas de treinamento em 
locomoção e de ambulação: treinamento com muletas e andadores, treinamento com cadeiras de rodas e outros. Técnicas 
especificas para a área ambulatorial: conhecimentos básico em eletro, foto e termoterapia. Conhecimentos básicos em 
mecanoterapia e em métodos e técnicas cinesioterápicas que promovam a redução funcional. Fisioterapia nos diferentes aspectos 
clínicos e cirúrgicos (fase hospitalar ou ambulatorial). Atendimento nas fases pré e pós-operatórios nas diversas patologias. 
Ortopedia e traumatologia – pacientes submetidos à tração transesquelética, osteossinteses e fixadores externos, amputações e 
alterações neurológicas periféricas. Clinica médica – paciente com alteraçõescardiorespiratórias, metabólicas, infectocontagiosas, 
com sequelas ou não. Neurocirurgia e Neuroclínica – pacientes com alterações de consciência ou não, submetidas a tratamento 
clinico, pré ou pós-operatórios de patologias neurológicas, sequelas ou não, com vários graus de acometimento. Pediatria – 
paciente com alterações respiratórias, motoras ou metabólicas decorrentes de afecções cirúrgicas, neurológicas, ortopédicas e 
outros. Clinica cirúrgica – pacientes em pré ou pós-operatório de cirurgias abdominais ou torácicas com alterações respiratórias ou 
não.  
 
Enfermeiro –Pacto pela Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de 
Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA). Educação em 
Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS. Fundamentação teórico-prática do cuidar: 
Sistematização da Assistência de Enfermagem, Consulta de Enfermagem, Medidas de Biossegurança Princípios, métodos e técnicas 
de esterilização. Avaliação das condições de saúde individual e coletiva, Métodos e técnicas de Avaliação clínica, Sinais Vitais, 
Identificação de Sinais e Sintomas por disfunção de órgãos e sistemas, Exames Complementares. Procedimentos relacionados ao 
atendimento às necessidades de Higiene e conforto, Alimentação, Eliminações, O processo saúde-doença no cuidar da saúde 
individual e coletiva: Concepções teóricas sobre saúde-doença. Enfermagem em Saúde Pública. Promoção da Saúde, Prevenção de 
Doenças, Riscos e Agravos à Saúde e Reabilitação do cliente. Doenças como Problemas de Saúde Pública. Doenças Emergentes, 
Remergentes e Permanecentes. Políticas Nacionais de Saúde, Legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), Historicidades, 
princípios, diretrizes e financiamento. Participação Popular e o Controle Social. Atenção Básica de Saúde. A Estratégia de Saúde da 
Família, Agentes Comunitários de Saúde. Sistema de Vigilância a Saúde: epidemiológica, ambiental e sanitária (ANVISA). 
Informação, Comunicação e Educação. Programas de Saúde. Atuação do Enfermeiro (a) nos Programas de Assistência à Saúde da 
Mulher. Planejamento Familiar. Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde do Trabalhador, Saúde do Adulto e do Idoso, DST e AIDS, 
Tuberculose, Hanseníase. Hiperdia (Hipertensão e Diabetes), Programa Nacional de Imunização. Saúde Mental e o CAPS. Educação 
em Saúde. Educação Popular em Saúde. Ambiente sustentável e Qualidade de vida. Implementação e Avaliação da Assistência de 
Enfermagem a clientes e grupos humanos no ambiente domiciliar e ambulatorial. Programa de Humanização da Assistência ao 
cliente. Processo de Trabalho em Saúde. Planejamento, organização e Gerência de Serviços de Saúde. Regulação, Controle e 
avaliação do Serviço de Saúde e de Enfermagem; Supervisão e Avaliação da Qualidade da Assistência e do Serviço de Enfermagem. 
Administração de recursos materiais; Relações Interpessoais no Trabalho. Educação Permanente em Saúde e a Enfermagem. 
Aspectos históricos, éticos e legais do exercício profissional: Princípios éticos e legais da prática profissional.  
 
Educador Físico - Biodinâmica da Atividade Física/Movimento Humano (morfologia, fisiologia, biomecânica);   Comportamento da 
Atividade Física/Movimento Humano (mecanismos e processos de desenvolvimento motriz, aquisição de habilidade motoras); 
Cultura das Atividades Físicas/Movimento Humano (jogos, lutas, danças, ginásticas, esportes, lazer e recreação); Equipamento e 
Materiais (diferentes equipamentos e materiais e suas possibilidade de utilização na ação pedagógica e técnico científica com as 
manifestações de Atividade Física/Movimento Humano);   Atividade Física/Movimento Humano e Performance (desempenho e 
condicionamento humano); Atividade Física/Movimento Humano Saúde e Qualidade de Vida (aptidão física e aspectos preventivos 
e terapêuticos do exercício físico); Abordagens da Educação Física Escolar (Desenvolvimentista, Críticas, Psicomotora, 
Construtivista); Motricidade Humana (Lateralidade, Tonicidade, Orientação Espaço-Temporal, Práxia Global e Fina); Corporeidade 
(Esquema Corporal, Imagem Corporal e Expressão Corporal); Cineantropometria (Antropometria); Crescimento e Desenvolvimento 
Corporal. 

Nutricionista - Saúde coletiva. 1.1. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 1.2. Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição (PNAN). 1.3. Portaria GM N.° 154/2008 - Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 1.4. Estudo Nacional de 
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Despesa Familiar (ENDEF) - 1974/1975. 1.5. Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) - 1989. 1.6. Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) - 2006. 1.7. IBGE - Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) - 2008/2009. 1.8. 
IBGE - Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD) - 2009. 1.9. Ministério da Saúde - Guia Alimentar para População 
Brasileira - 2006. 2. Nutrição clínica. 2.1. Alimentos e nutrientes. 2.2. Fisiologia e metabolismo da nutrição. 2.3. Fundamentos 
básicos em nutrição humana. 2.4. Bases Metabólicas da Nutrição. 2.5. Nutrição nos diversos ciclos vitais (gravidez e lactação, 
infância, adolescência e envelhecimento). 2.6. Avaliação do Estado Nutricional na Prática Clínica (métodos de avaliação nutricional, 
estimativas das necessidades energéticas, diagnósticos nutricionais). 2.7. Semiologia Nutricional. 2.8. Atenção Nutricional nas 
diversas enfermidades: sistema cardiovascular, endocrinopatias e distúrbios metabólicos (obesidades, Diabetes Mellitus, 
dislipidemias, síndrome metabólica), desnutrição, anemias nutricionais e carência de micronutrientes, afecções do trato digestório, 
nefropatias, pneumopatias, afecções do sistema imunológico, oncologia, pré e pós-operatório de cirurgias gastrointestinais, erros 
inatos do metabolismo e alergias alimentares. 2.9. Terapia nutricional parenteral e enteral. 3. Administração de serviços de 
alimentação. 3.1. Administração em Serviços de Alimentação e Nutrição: planejamento, organização, coordenação e controle de 
unidades de alimentação e nutrição. 3.2. Técnica dietética (conceito, classificação e características dos alimentos). 3.3. Métodos de 
armazenamento, pré-preparo, preparo e conservação da qualidade dos alimentos. 3.4. Fundamentos microbiológicos 
(contaminação, alteração, conservação de alimentos, toxinfecção alimentar), higiene e controle sanitário. 3.5. Legislação sobre 
condições higiênico-sanitárias e boas práticas de fabricação. 3.6. Análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC). 3.7. 
Noções básicas de Vigilância Sanitária. 3.8. Sistema de distribuição de refeições. 3.9. Serviços de alimentação hospitalar. 3.10. 
Critérios para elaboração de cardápios. 4. Ética e legislação profissional. 

Farmacêutico/Bioquímico – Hematologia, Hemostasia, Coagulação e Anemias;Imunologia, Imunoglobulinas; Reações Alérgicas; 
Bioquímica, Interpretação de Resultados; Atribuições Profissionais e Noções de Ética Profissional; Dosagens Bioquímicas do Sangue: 
Observações Gerais para Todas as Dosagens, Curvas de Calibração e Dosagens de Rotina; Parasitologia: Métodos Parasitológicos; 
Urinálises; O laboratório de Bioquímica, Padronização e Controle de qualidade em Bioquímica; Fotometria; Obtenção de amostras; 
Eletroforese; Imunoeletroforese e Cromatografia; Determinações bioquímicas; Enzimologia Clinica; Provas funcionais; Análise de 
urina; Analise de cálculos; Líquido sinovial; Interferentes; Automação; Mecanismos Microbiológicos; Meios de Cultura; Esterilização 
em Laboratórios de Analise Clinica; Colorações; Coproculturas; Cultura de Materiais Geniturinários; Cultura de Materiais da 
Garganta e Rscarro; Hemoculturas; Exames do liquido cefalorraquidiano; Autovacinas; A Bacteriologia de Anaeróbicos; Reação de 
Precipitação; Reação de Aglutinação; Reação de Hemólise; Técnicas de Imunofluorescência; Coleta de sangue; Estudo de elementos 
figurados do sangue; Estudos de glóbulos vermelhos; Imuno- hematologia; Protozooses intestinais e cavitárias do homem; 
Parasitose sanguíneas e fissulares; Diagnostico das helmintíases intestinais; Técnicas para diagnósticos das micoses; Micoses de 
localização superficial; Micose profundas; Micoses sistêmicas. 
 
Assessor Jurídico:DIREITO TRIBUTÁRIO - Normas gerais de direito tributário: conceito, espécies de normas tributárias, vigência, 
aplicação, interpretação, integração. Princípios constitucionais tributários. Tributos: conceito, natureza jurídica, classificação e 
espécies de tributos. Competência tributária e limitações do direito de tributar. Legislação tributária: alcance da expressão, matéria 
disciplinada por lei e por normas complementares. Obrigação Tributária: fato gerador; sujeito ativo e sujeito passivo, 
solidariedade;capacidade tributária; responsabilidade tributária. Crédito Tributário: constituição; modalidades de Lançamento; 
suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Garantias do crédito tributário; conceito, privilégios, preferências e 
fiscalização do crédito tributário. Prescrição e Decadência. Dívida Ativa. Sigilo Fiscal.  
DIREITO CONSTITUCIONAL – Da Constituição: conceito, objeto, elementos e classificação; supremacia da constituição. 
Aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais. Princípios fundamentais constitucionais. Poder constituinte: poder 
constituinte originário e derivado; limites ao poder de emenda. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais; 
direitos sociais. Das garantias constitucionais. Organização do Estado e dos poderes: Organização político-administrativa; União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal; repartição de competências. Poder legislativo: Congresso Nacional, suas casas legislativas e 
funções;comissões parlamentares de inquérito, Tribunais de Contas. Processo legislativo: conceito, classificação; processo 
legislativo ordinário e espécies normativas. Poder executivo: Presidente e Vice-Presidente da República; modo de investidura e 
posse no cargo de Presidente da República; Ministros de Estado. Poder Judiciário: órgãos, composição dos Tribunais; funções e 
garantias do Poder Judiciário. Ministério Público: posicionamento constitucional, princípios, funções e garantias do Ministério 
Público. Controle de Constitucionalidade. Ordem Econômica e Financeira: princípios gerais da atividade econômica; das 
propriedades na ordem econômica; sistema financeiro nacional. Ordem social: da seguridade social; saúde, previdência e 
assistência social.  
DIREITO ADMINISTRATIVO - Conceito e fontes do Direito Administrativo. Regime jurídico administrativo. A Administração Pública: 
conceito. Poderes e deveres do administrador público. Organização administrativa brasileira: princípios, espécies, formas e 
características. Centralização e descentralização da atividade administrativa do Estado. Concentração e Desconcentração. 
Administração Pública Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista. 
Entidades Paraestatais. Organizações Sociais. Atos Administrativos e Fatos Administrativos: Conceito, formação, elementos, 
atributos e classificação. Mérito do ato administrativo. Serviços Públicos: conceitos: classificação; regulamentação; controle; 
permissão; concessão e autorização. Servidores públicos: normas constitucionais; regime jurídico, cargos públicos; espécies, formas 
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de provimento e vacância; acesso aos cargos, empregos e funções públicas; estabilidade, aposentadoria e pensão; 
Responsabilidade do servidor público: princípios de natureza ética com estatura constitucional; moralidade e improbidade 
administrativa; o regime da Lei 8.429, 02/06/1992. Responsabilidade Civil do Estado. Contrato Administrativo: Conceito. 
Características. Classificação. Rescisão. Modalidades. Contrato de Gestão. Convênio. Consórcio. Bens Públicos; conceito, 
classificação e uso dos bens públicos; características e espécies.  
NOÇÕES DE DIREITO CIVIL – A Lei: vigência no tempo e no espaço. Das pessoas. Pessoas naturais e jurídicas. Domicílio civil. Das 
diferentes classes de bens. Fatos e atos jurídicos. Validade e defeitos dos negócios jurídicos. Prescrição e decadência. Atos ilícitos. 
Direito das Coisas. Posse. Efeitos da posse. Propriedade. Direitos reais sobre coisas alheias. Teoria Geral das obrigações. Contratos, 
atos unilaterais e responsabilidade civil. Responsabilidade contratual e extracontratual. Teoria Geral dos contratos. Direito das 
Sucessões. Sucessão em geral. Sucessão legítima. Sucessão testamentária. Regimes de bens entre cônjuges. Inventário e partilha.  
NOÇÕES DE DIREITO EMPRESARIAL - Empresário: requisitos, impedimentos, registro eescrituração mercantil. Sociedades 
empresárias: tipos societários e principais características. Sociedades por quotas de responsabilidade limitada: constituição, nome 
comercial, responsabilidade dos sócios e gerentes. Sociedade Anônima: espécies, organização interna, responsabilidade dos 
administradores e títulos mobiliários. Operações societárias: transformação, incorporação, fusão e cisão. Contratos mercantis: 
compra e venda arrendamento mercantil (leasing), franquia (franchising) e faturização (factoring). Títulos de crédito: princípios 
gerais, duplicata e cheque. Falência e Concordata: distinção eprincipais efeitos, classificação dos créditos na falência.  
CONTABILIDADE GERAL - Contabilidade: Conceito, objeto, objetivos, campo de atuação e usuários da informação contábil. 
Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. Conceitos, forma de 
avaliação, evidenciação, natureza, espécie e estrutura: Atos e fatos administrativos; Livros contábeis obrigatórios e documentação 
contábil; Variação do patrimônio líquido - receita, despesa, ganhos e perdas.  Apuração dos resultados; Regimes de apuração - caixa 
e competência; Escrituração contábil - lançamentos contábeis; contas patrimoniais, resultado. Fatos contábeis - permutativos 
modificativos e mistos. Itens Patrimoniais: conteúdo, conceitos, estrutura, formas de avaliação e classificação dos itens 
patrimoniais do ativo, do passivo e do patrimônio líquido;Demonstrações contábeis - Balanço patrimonial, Demonstração do 
resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do 
valor adicionado; Notas explicativas às demonstrações contábeis - conteúdo, forma de apresentação e exigências legais de 
informações. Análise e Interpretações das Demonstrações Contábeis.  
 
Procurador: DIREITO TRIBUTÁRIO - Normas gerais de direito tributário: conceito, espécies de normas tributárias, vigência, 
aplicação, interpretação, integração. Princípios constitucionais tributários. Tributos: conceito, natureza jurídica, classificação e 
espécies de tributos. Competência tributária e limitações do direito de tributar. Legislação tributária: alcance da expressão, matéria 
disciplinada por lei e por normas complementares. Obrigação Tributária: fato gerador; sujeito ativo e sujeito passivo, 
solidariedade;capacidade tributária; responsabilidade tributária. Crédito Tributário: constituição; modalidades de Lançamento; 
suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Garantias do crédito tributário; conceito, privilégios, preferências e 
fiscalização do crédito tributário. Prescrição e Decadência. Dívida Ativa. Sigilo Fiscal.  
DIREITO CONSTITUCIONAL – Da Constituição: conceito, objeto, elementos e classificação; supremacia da constituição. 
Aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais. Princípios fundamentais constitucionais. Poder constituinte: poder 
constituinte originário e derivado; limites ao poder de emenda. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais; 
direitos sociais. Das garantias constitucionais. Organização do Estado e dos poderes: Organização político-administrativa; União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal; repartição de competências. Poder legislativo: Congresso Nacional, suas casas legislativas e 
funções;comissões parlamentares de inquérito, Tribunais de Contas. Processo legislativo: conceito, classificação; processo 
legislativo ordinário e espécies normativas. Poder executivo: Presidente e Vice-Presidente da República; modo de investidura e 
posse no cargo de Presidente da República; Ministros de Estado. Poder Judiciário: órgãos, composição dos Tribunais; funções e 
garantias do Poder Judiciário. Ministério Público: posicionamento constitucional, princípios, funções e garantias do Ministério 
Público. Controle de Constitucionalidade. Ordem Econômica e Financeira: princípios gerais da atividade econômica; das 
propriedades na ordem econômica; sistema financeiro nacional. Ordem social: da seguridade social; saúde, previdência e 
assistência social.  
DIREITO ADMINISTRATIVO - Conceito e fontes do Direito Administrativo. Regime jurídico administrativo. A Administração Pública: 
conceito. Poderes e deveres do administrador público. Organização administrativa brasileira: princípios, espécies, formas e 
características. Centralização e descentralização da atividade administrativa do Estado. Concentração e Desconcentração. 
Administração Pública Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista. 
Entidades Paraestatais. Organizações Sociais. Atos Administrativos e Fatos Administrativos: Conceito, formação, elementos, 
atributos e classificação. Mérito do ato administrativo. Serviços Públicos: conceitos: classificação; regulamentação; controle; 
permissão; concessão e autorização. Servidores públicos: normas constitucionais; regime jurídico, cargos públicos; espécies, formas 
de provimento e vacância; acesso aos cargos, empregos e funções públicas; estabilidade, aposentadoria e pensão; 
Responsabilidade do servidor público: princípios de natureza ética com estatura constitucional; moralidade e improbidade 
administrativa; o regime da Lei 8.429, 02/06/1992. Responsabilidade Civil do Estado. Contrato Administrativo: Conceito. 
Características. Classificação. Rescisão. Modalidades. Contrato de Gestão. Convênio. Consórcio. Bens Públicos; conceito, 
classificação e uso dos bens públicos; características e espécies.  
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NOÇÕES DE DIREITO CIVIL – A Lei: vigência no tempo e no espaço. Das pessoas. Pessoas naturais e jurídicas. Domicílio civil. Das 
diferentes classes de bens. Fatos e atos jurídicos. Validade e defeitos dos negócios jurídicos. Prescrição e decadência. Atos ilícitos. 
Direito das Coisas. Posse. Efeitos da posse. Propriedade. Direitos reais sobre coisas alheias. Teoria Geral das obrigações. Contratos, 
atos unilaterais e responsabilidade civil. Responsabilidade contratual e extracontratual. Teoria Geral dos contratos. Direito das 
Sucessões. Sucessão em geral. Sucessão legítima. Sucessão testamentária. Regimes de bens entre cônjuges. Inventário e partilha.  
NOÇÕES DE DIREITO EMPRESARIAL - Empresário: requisitos, impedimentos, registro eescrituração mercantil. Sociedades 
empresárias: tipos societários e principais características. Sociedades por quotas de responsabilidade limitada: constituição, nome 
comercial, responsabilidade dos sócios e gerentes. Sociedade Anônima: espécies, organização interna, responsabilidade dos 
administradores e títulos mobiliários. Operações societárias: transformação, incorporação, fusão e cisão. Contratos mercantis: 
compra e venda arrendamento mercantil (leasing), franquia (franchising) e faturização (factoring). Títulos de crédito: princípios 
gerais, duplicata e cheque. Falência e Concordata: distinção eprincipais efeitos, classificação dos créditos na falência.  
CONTABILIDADE GERAL - Contabilidade: Conceito, objeto, objetivos, campo de atuação e usuários da informação contábil. 
Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. Conceitos, forma de 
avaliação, evidenciação, natureza, espécie e estrutura: Atos e fatos administrativos; Livros contábeis obrigatórios e documentação 
contábil; Variação do patrimônio líquido - receita, despesa, ganhos e perdas.  Apuração dos resultados; Regimes de apuração - caixa 
e competência; Escrituração contábil - lançamentos contábeis; contas patrimoniais, resultado. Fatos contábeis - permutativos 
modificativos e mistos. Itens Patrimoniais: conteúdo, conceitos, estrutura, formas de avaliação e classificação dos itens 
patrimoniais do ativo, do passivo e do patrimônio líquido;Demonstrações contábeis - Balanço patrimonial, Demonstração do 
resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do 
valor adicionado; Notas explicativas às demonstrações contábeis - conteúdo, forma de apresentação e exigências legais de 
informações. Análise e Interpretações das Demonstrações Contábeis.  
Direito do Trabalho, Estatuto do Servidor Público Municipal e Regime Previdenciário do Servidor Público. Direito do trabalho. 
Conceito. Fontes: classificação, hierarquia e solução de conflitos. Princípios do direito do trabalho. Relação de Trabalho e Relação 
de Emprego. Empregador e Empregado. Regime Celetista na Administração Pública. Regimes Jurídicos Funcionais. Regime 
Estatutário. Regime Trabalhista. Contrato temporário. Contrato de Trabalho: conceito, elementos e modalidades. Nulidades. 
Formação, Alteração, Suspensão e Interrupção do contrato de trabalho. Contratos com o Estado. Terceirização. Responsabilidade 
na Terceirização Salário e Remuneração. Proteção. Equiparação. Desvio de Função. Extinção do Contrato de Trabalho. Causas. 
Modalidades. Efeitos. Justa causa. Estabilidade. Garantia do Emprego. FGTS. Aviso Prévio. Multas. Duração do trabalho. Jornada de 
trabalho. Intervalos. Horas Extras. Trabalho noturno. Regime de Compensação. Repousos Remunerados em Geral. Férias. 
Insalubridade e Periculosidade. Prescrição e Decadência. Direito Coletivo do Trabalho. Conflitos Coletivos. Acordos e Convenções 
Coletivas. Organização Sindical. Princípios. Unicidade Sindical. Sindicalização dos Servidores Públicos. Direito de Greve. Greve do 
Servidor Público. Direito Processual do Trabalho. Princípios. Fontes. Interpretação e Aplicação. Organização da Justiça do Trabalho. 
Competência da Justiça do Trabalho. Competência Material. Competência Territorial. Ações acidentárias e Servidores Públicos. Atos 
Processuais e Ritos Procedimentais. Recursos. Aspectos Gerais e Admissibilidade. Espécies. Previdência social dos agentes públicos: 
servidores efetivos, servidores estáveis, empregados públicos, temporários, detentores de cargo em comissão, detentores de 
mandato eletivo. Regime próprio de previdência do servidor público estatutário.  
 
Educador Social:1. Lei  8.742/1993 – LOAS  –  Lei  Orgânica  da  Assistência  Social;  2.  PNAS  –  Política  Nacional  de  Assistência  Social;  3. 

 NOB/SUAS – Norma Operacional  Básica  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social;  4.  Lei  nº  8.069/1990  –  ECA –  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente; 5. Declaração Universal dos Direitos Humanos; 6. SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Sócio-educativo; 7. Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à  Convivência Familiar e Comunitária; 8. Plano Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra Crianças e  Adolescentes; 9. Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil; 10. Política Nacional para a Inclusão 
Social da População em Situação de Rua; 11. Lei nº 11.240/2006 (Maria da Penha); 12. Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; 13. Decreto nº 

3.298/1999 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.Concepções de Educação e Escola; A função social daescola e o compromisso social do 
educador; Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas; A construção do 
conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade; Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento; O projeto 
político-pedagógico: concepção e significado para a orientação e planejamento do processo ensino-aprendizagem: o pedagógico 
como conhecimento; Habilidades e competências de educadores e educandos; o ambiente da escola como um fator decisivo para 
experienciar o prazer de ensinar e aprender; Currículo em ação: planejamento,seleção e organização de conteúdos; O trabalho de 
avaliação: concepção, abrangência, conteúdo e forma; A linguagem como articuladora do trabalho pedagógico na educação básica; 
O desenvolvimento psicossocial da criança de 6 aos 13 anos; Aspectos conceitos e metodologias na educação de jovens e adultos; 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais(PCN's) para o Ensino Fundamental; Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) para a 
educação de jovens e adultos; Educação Inclusiva: a dimensão sociocultural e política na construção do projeto educativo; Escola de 
educação integral: possibilidades e limites; Novas tecnologias e Mídias como instrumento educativo; Ética no trabalho docente. 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; Emenda Constitucional nº 14/96; Lei 9.394/96, de 20 de 
dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei Federal 8.069/90, de 13 de julho de 1990 – Dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; O programa mais educação, instituído pela portaria interministerial nº 17/2007 e 
pelo decreto n° 7.083/10, de 27 de janeiro de 2010, integra as ações do plano de desenvolvimento da educação (PDE); Lei 
11.645/08.  
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Engenheiro Civil - 1. Projeto e execução de obras civis: sondagens; instalações provisórias; canteiro de obras; escavações; 
escoramento; execução de fundações rasas e profundas. 2.Execução e estruturas em concreto armado, aço, madeira e alvenaria 
estrutural. 3.Revestimentos de pisos e paredes. 4.Impermeabilização das fundações, paredes, pisos, tanques, piscinas e coberturas. 
5.Pintura. 6.Principais patologias: fundações, pisos, paredes, estruturas e revestimentos. 7.Mecânica dos solos: índices físicos; 
caracterização, propriedades e pressões dos solos; compactação, compressibilidade e adensamento nos solos; resistência ao 
cisalhamento; empuxos de terra; estimativa de recalques; estabilidade de taludes; estruturas de arrimo; empuxos de terra. 
8.Instalações prediais: instalações elétricas; instalações hidro sanitárias; telefonia e instalações especiais. 9.Fiscalização e 
acompanhamento de obras civis. 10.Engenharia de custos: planejamento de obras, cronogramas (Gant, Pert, Linha de Balanço), 
orçamentos,levantamento de quantitativos, custos unitários. 11.Segurança e higiene no trabalho; segurança na construção civil, 
proteção coletiva e individual; ergonomia; acessibilidade universal; riscos ambientais (químicos, físicos, biológicos, mecânicos); 
riscos em eletricidade, em transporte e em movimentação de materiais. 12.Conhecimento de legislações referentes aos serviços de 
engenharia, inclusive sobre a que se refere a licitações públicas e contratos. 13.Representação de projetos: arquitetura; instalações, 
fundações e estruturas, com o auxílio de softwares(AutoCAD). 14.Noções de gestão de pessoas; liderança de equipe.  
 
Químico:1. Propriedades da matéria e suas transformações. 2. Substâncias puras e critérios de pureza. 3. Misturas homogêneas e 
heterogêneas: Métodos de separação. 4. Estrutura atômica: 4.1. Modelos atômicos; 4.2. Partículas atômicas fundamentais; 4.3. 
Isotopia, isobaria, isotonia; 4.4. Estrutura eletrônica. 5. Fórmulas e equações químicas. 6. Estequiometria e cálculos 
estequiométricos. 7. Reações químicas. 8. Classificação periódica dos elementos. 9. Ligações químicas. 10. Funções químicas 
inorgânicas: Propriedades físicas e químicas de ácidos, bases, óxidos e sais. 11. Soluções: 11.1. Solubilidade; 11.2. Preparação; 11.3. 
Padronização; 11.4. Unidades de concentração; 11.5. Diluição; 11.6. Armazenamento de soluções. 12. Propriedades coligativas. 13. 
Equilíbrio químico: conceito e características do equilíbrio: 13.1. Constantes de equilíbrio; 13.2. Princípio de Le Chatelier;13.3. 
Cálculos de equilíbrio. 14. Equilíbrio iônico: pH e pOH. 15. Termoquímica: 15.1. Os princípios da Termodinâmica; 15.2. Lei de Hess. 
16. Produção de energia pela queima de combustíveis: carvão, álcool e hidrocarbonetos: 16.1. Aspectos químicos e efeitos sobre o 
meio ambiente. 17. Cinética química: 17.1. Fatores que influenciam na velocidade das reações; 17.2. Lei de velocidade. 18. 
Eletroquímica: 18.1. Oxirredução; 18.2. Pilhas eletroquímicas. 19. Gases ideais: Leis e propriedades. 20. Química orgânica: 20.1. 
Nomenclatura e propriedades físicas e químicas de compostos orgânicos; 20.2. Isomeria; 20.3. Hidrocarbonetos; 20.4. Funções 
orgânicas; 20.5. Reações orgânicas. 21. Vidrarias e equipamentos de laboratório: Identificação e funcionalidade de equipamentos e 
vidrarias de laboratório de química. 22. Noções de segurança química em laboratório: regras de segurança e uso de EPI. 23. Noções 
de descarte de resíduos gerados em laboratório.  
 
Informática –Comum aos cargos de Auxiliar Administrativo/Digitador e Fiscal de Tributos - Componente dos sistemas 
computacionais: Unidade Central de Processamento(CPU): Principais componentes e principais funções. Memória: Funções; 
memória principal e auxiliar; memória virtual e memória cachê. Unidade de Entrada e Saída: principais funções. Periféricos. 
Software básico: principais funções dos sistemas operacionais. Sistema operacional Microsoft Windows XP: Área de Trabalho, 
Barra de tarefas e Barra de ferramentas: identificação do ambiente, características, configuração e uso das funcionalidades. 
Windows Explorer, Meu Computador, Meus Documentos, Documentos compartilhados, Localizar ou Pesquisar, Ajuda e Suporte, 
Painel de Controle e Lixeira: identificar ambientes, componentes das janelas, menus, barras de ferramentas e ícones; saber utilizar 
as funcionalidades dos programas e aplicativos através de menus, ícones, teclado e/ou mouse. Realizar operações sobre arquivos e 
pastas: copiar, mover, excluir, recortar, colar, renomear, etc. Identificação e utilização de nomes válidos de arquivos, pastas e 
subpastas. Microsoft Word: Identificar o ambiente, características, componentes da janela, funcionalidades, formatações e 
configurações. Identificar e saber as funcionalidades, configurações e utilização dos menus, ícones e botões da janela principal do 
Word. Abrir, criar, configurar, formatar, imprimir e salvar um documento, utilizado menus, ícones, teclado e/ou mouse. Identificar, 
saber personalizar e utilizar os ícones das barras de Ferramentas Padrão, Tabelas e bordas, Formatação, Desenho, Figura e 
WordArt, para formatar e reconhecer a formatação de textos e documentos. Microsoft Excel: Identificar o ambiente, 
características, componentes da janela, funcionalidades, formatações e configurações. Identificar e saber as funcionalidades, 
configurações e utilização dos menus, ícones e botões da janela principal do Excel. Definir, identificar e diferenciar célula, planilha e 
pasta. Formatar e salvar uma planilha e pasta. Identificar, saber personalizar e usar os ícones das barras de ferramentas Padrão, 
Formatação, Desenho, Bordas, Figura, Gráfico e WordArt, para formatar e reconhecer a formatação de textos, documentos, 
planilhas e tabelas. Abrir, fechar e salvar pastas e planilhas. Saber utilizar e executar as funcionalidades do MS Excel utilizando 
menus, ícones, teclado e/ou mouse. Correio Eletrônico; Internet Explorer 6 ou superior e Outlook Express 6 ou superior: 
Conceituar, identificar, caracterizar e diferenciar Internet, e Correio Eletrônico. Identificar o ambiente, características, 
configurações e componentes da janela principal do Internet Explorer e Outlook Express e saber utilizar suas funcionalidades. 
Internet Explorer: Identificar e saber usar as funcionalidades das barras de Menus (Arquivo, Editar, Exibir, Favoritos, Ferramentas e 
Ajuda), de Ferramentas (Botões padrão e Barra de endereços), de Status, de Informações e Explorer. Outlook Express: identificar e 
saber usar as funcionalidades das barras de Menus (Arquivo, Editar, Exibir, Ferramentas, Mensagem e Ajuda), de Ferramentas e 
Modos de Exibição. 
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Técnico de Enfermagem - Políticas públicas de saúde no Brasil: Evolução histórica; Sistema Único de Saúde (SUS). Ética e legislação 
em enfermagem: Princípios básicos de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de 
enfermagem. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção. 
Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de 
administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e vesical; Coleta de 
material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dietas oral e enteral. Enfermagem médico-
cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e 
reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e 
desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, 
estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de 
enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período 
pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e 
desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Imunização 
básica na infância; Vigilância epidemiológica; Atenção à Saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. 

Técnico Agrícola - Noções gerais sobre horticultura, floricultura, fruticultura. Técnicas de irrigação, adubação com matéria orgânica, 
adubação mineração, noções sobre cultivo das principais culturas. Armazenamento e conservação dos grãos. Técnicas de 
conservação dos solos. Uso de defensores agrícolas. Impacto dos agrotóxicos sobre a cultura, a sociedade e o ecossistema. Plantio 
e colheita, funções gerais; técnicas de preparo do solo e zootecnia. Agricultura Orgânica. Agricultura Sustentável. Boas Práticas 
Agrícolas. Defesa e Sanidade Vegetal. Fisiologia Vegetal. Flores e Plantas Ornamentais. Fruticultura. Genética e Melhoramento 
Vegetal. Grãos, Fibras, Cereais e Oleaginosas. Herbário. Insumo Agrícola. Irrigação e Drenagem. Pós-colheita. Reprodução Vegetal. 
Semente. Sistemas de Produção Vegetal. Trato Cultural. Agricultura de Precisão. Armazenamento e Transporte. EMBRAPA. 
Formação de pastagens. Noções de aproveitamento da água. Padrões de terra. Noções elementares de solo. Noções elementares 
de Biologia: botânica, nutrição, elementos orgânicos e inorgânicos, deficiências minerais dos vegetais; classificação das forrageiras; 
Criação de Bovinos; Zoologia; Seleção e Reprodução Animal; Bovinocultura; Equinocultura; Medidas Rurais. 
 
Auxiliar de Consultório Dentário - Orientação para a saúde bucal; Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento; Noções 
da rotina de um consultório dentário; Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias, 
documentações; Esterilização de materiais; Limpeza e desinfecção do meio de trabalho; Conhecimento de todos os instrumentos 
utilizados nas práticas odontológicas; Materiais dentários: indicação, proporção e manipulação; Preparo de bandeja; Medidas de 
proteção individual; Noções de microbiologia e parasitologia; Doenças transmissíveis na prática odontológica; Biossegurança, 
ergonomia e controle de infecção no consultório; Normas de desinfecção e esterilização. 
 
Agente de Epidemias - Princípios e Diretrizes do Sistema Único  de  Saúde  e  a  Lei  Orgânica  da  Saúde;  Política  Nacional  de 
Atenção  Básica  - PNAB; Endemias e Dengue: Definição, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida; 
Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de Risco. Febre Amarela, Zoonoses, 
Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde Pública e Saneamento Básico, Vigilância 
Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da Água, Controle Qualidade da Água, Avaliação de 
Risco Ambiental e Sanitário.  
 
Motorista – LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO - Disposições Gerais; Composição; Competências. 
NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA - Posicionamento; Preferência; Ultrapassagem; Uso de luzes; Uso de buzinas; Parada 
e estacionamento; Classificação das vias; Velocidade. PEDESTRES E CONDUTORES DE VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS. SINALIZAÇÃO 
- Vertical; Horizontal; Luminosa; Sonora; Gestos; Auxiliar. HABILITAÇÃO - Carteira Nacional de Habilitação; Permissão Para Dirigir; 
Requisitos; Aprendizagem; Exames; Categorias; Expedição. INFRAÇÕES - Tipificação; Caracterização; Classificação; Pontuação. 
PENALIDADES - Advertência por escrito; Multa; Suspensão do direito de dirigir; Apreensão do veículo; Cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação; Cassação da Permissão Para Dirigir; Participação obrigatória em curso de reciclagem. DIREÇÃO DEFENSIVA. 
Definição. Elementos da Direção Defensiva. Condições Adversas. Acidentes: tipos; como evitar. Drogas e Medicamentos NOÇÕES 
DE PRIMEIROS SOCORROS. Avaliação Primária. Manutenção dos Sinais Vitais. Avaliação Secundária. Procedimentos Emergenciais. 
Movimentação e Transporte de Emergência. 

Eletricista: Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e instrumentos utilizados na atividade. 
Confecção de instalações elétricas em prédios públicos. Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de 
desenhos e esquemas de circuitos elétricos. Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, substituição e ajuste de peças 
defeituosas. Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança: conceito e 
equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. 
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Pedreiro: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Execução de trabalhos de alvenaria e concretos. Diferentes processos 
de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: 
acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de segurança; conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de pedreiro. 
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ANEXOIII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

 
Publicação do Edital  

Dia 02/08/2016 

 

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque- MA 

/www.gabrielexcelencia.net.br/ Diário Oficial  

Inscrições dos candidatos 
 

 

De 05/09 a 23/09/2016 

 

www.gabrielexcelencia.net.br (inscrição via 
internet)  

 

Homologação dos candidatos inscritos 
Até dia 27/09/2016 

www.gabrielexcelencia.net.br 

Recursos dos candidatos referentes às inscrições 

indeferidas 
28/09/2016 

Conforme Edital  

Divulgação dos locais onde serão aplicadas as 
provas com os nomes de candidatos por Centro de 

Aplicação, endereço e sala. 

Até o dia 17/10/2016 

 

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque- MA  

/www.gabrielexcelencia.net.br/ Diário Oficial  

Aplicação da prova objetiva 
23/10/2016 

Conforme local especificado na relação publicada 

Divulgação do Gabarito Oficial 
26/10/2016 

www.gabrielexcelencia.net.br 

Prazos para recursos ao Gabarito 
27 e 28/10/2016 

Conforme Edital 

Resultado de recursos ao gabarito 
Até o dia 07/11/2016 

www.gabrielexcelencia.net.br 

Resultado da Prova Objetiva (PO)  
Até o dia 22/11/2016 

www.gabrielexcelencia.net.br 

Recurso contra a PO 
De 23 e 24/11/2016 Conforme Edital  

Envio da Documentação da Prova de Título (cargos 

de nível superior) 
Dias 28 e 29/11/2016 Conforme Edital  

Resultado Preliminar Prova de Título 
09/12/2016 

www.gabrielexcelencia.net.br 

Prazo para recurso 
12 e 13/12/2016 

Conforme Edital 

Resultado Final 
22/12/2016 

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque- MA  

/www.gabrielexcelencia.net.br/ Diário Oficial  
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E S TADO DO MARANHÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE 

Instituto Gabriel Excelência 
 

ANEXO IV – MODELO DE CURRICULUM E TABELA DE PONTUAÇÃO  

 
 

________________________________________ 
Cargo  

 

1. Dados Pessoais 

Nome: 
Filiação: Pai: 
Mãe: 
Data de nascimento:             /           / 

3. Documentação  

Identidade:      Data expedição:   Órgão expedidor: 
CPF: 

3. Tabela 

 

DISCRIMINAÇÃO 

 

NA ÁREA  

LIMITES DE 
PONTOS 

 

* PONTUAÇÃO 

1 – Pós-Graduação(Para todos os cargos Nível Superior)    

     1.1 – Especialização 1,5 3,0  
     1.2 – Mestrado  3,0 3,0  

     1.3 – Doutorado 6,0 6,0  

2 – Cursos ministrados na área do cargo com carga horária 
mínima de 40 horas / aula  

0,5 1,0  

3 – Participações em cursos na área do cargo com carga 
horária mínima de 40 horas / aula  

0,5 1,0  

TOTAL    

* O quadro de pontuação deverá ser preenchido e utilizado como CAPA DO CURRICULUM SIMPLIFICADO. 
 
Observações: 
1. Anexar somente o que for solicitado, através de cópia autenticada em CARTÓRIO DE OFÍCIO.  

2. Nota máxima a ser atribuída: 10 (DEZ) pontos 
3. A pontuação referente aos títulos de Pós-Graduação (item 1) é concomitante  

 
 
 

__________________________________________                                     Assinatura do candidato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO V – FORMULÁRIO DE RECURSO 



 
 

 

E S TADO DO MARANHÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE 

Instituto Gabriel Excelência 
 

Para: Comissão de Concurso Público – GE/IE 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE – MA. 
 
CARGO: ___________________________________________________________ CÓDIGO: ____________  

 
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso)  

 

P     
R     
E      
E     
N     
C     
H     
E     
R 

 
 
CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA (  )  

CONTRA RESULTADO (  ) 

CONTRA RESULTADO FINAL (  ) 

CONTRA O RESULTADO DA PROVA DE TÍTULO (  )  

Ref. Prova objetiva 

 

Nº da questão:  ________ 

Gabarito oficial: ________ 

Resposta Candidato: ___ 

 

 

Justificativa do candidato – Razões do Recurso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações:1 – Preencher com letra legível e anexar preferencialmente referencias bibliográficas para fundamentar sua 

contestação. 2 – Não será aceito recursos sem argumentação lógica e consistente.   
Data: ____/____/____ 
 
 
  

____________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI – REQUERIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
 



 
 

 

E S TADO DO MARANHÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE 

Instituto Gabriel Excelência 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE – MA. 
 
 
 

NOME DO CANDIDATO:  
______________________________________________________________________________________ 
 
  

CARGO: ________________________________________CÓDIGO DO CARGO____________________ 
  
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, apresentou  LAUDO MÉDICO 
com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): 
 
Tipo de deficiência de que é portador: ________________________________________________________________ 
 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID _____________________________________ 
 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: ________________________________________________________ 
 
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo 
miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres). 
 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não,  
em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário) 
 
 (   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL 
 
 ( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)  
 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  
                                 ___________________________( ), _____ de _________________ de 2016 
 

 
 
  

________________________________________________ 
Assinatura do candidato  

 
 

 
 
 
 

 


