PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DE ESPIRITO SANTO
EDITAL
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2015

A Prefeitura do Município de Rio Bananal, Estado de Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, resolve tornar pública a abertura das inscrições ao Concurso
Público de Provas Objetivas, Práticas e de Títulos, para provimento de cargos públicos atuais e que vierem a vagar ou a serem
criados, e a formação de vagas de reserva técnica, durante o prazo de validade do Concurso Público nos termos da legislação
pertinente e das normas estabelecidas neste Edital, cuja realização ficará sob a responsabilidade da organizadora MGA
CONCURSOS e supervisionado pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, e será regido pelas instruções
especiais constantes do presente instrumento, elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal
vigentes e pertinentes.
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos, eventuais retificações e/ou aditamentos, e será realizado
sob a responsabilidade da organizadora MGA Concursos, supervisionado pela Comissão de Acompanhamento do Concurso
Público.
1.2 - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações referentes a este Concurso Público.
1.3O regime jurídico dos Servidores Públicos Efetivos da Prefeitura do Município de Rio Bananal/ES é o Estatutário,
1.4 O conteúdo programático das provas encontra-se no Anexo I deste edital.
1.5 As atribuições dos cargos encontra-se no Anexo II deste edital.
1.6 Os candidatos ao se inscreverem para o Concurso, entende-se que estão de acordo com as normas do edital de abertura.
1.7 Os requisitos mínimos exigidos para cada cargo conforme tabela 2.1 e idade mínima exigida somente deverão ser
apresentados no momento da posse e não serão válidos para comprovação de títulos.
1.8 É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais deste Concurso Público que será feita
em

mural

na

sede

da

Prefeitura

do

Município

de

Rio

Bananal/ES,

e

nos

endereços

eletrônicoswww.mgaconcursospublicos.com.br e http://www.riobananal.es.gov.br
2 – DOS EMPREGOS, DAS CARGAS HORÁRIAS, DAS REMUNERAÇÕES, DOS REQUISITOS E DAS TAXAS DE
INSCRIÇÃO:
2.1 TABELA – REGIME ESTATUTÁRIO
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QUADRO DE CARGOS ADMINISTRAÇÃO GERAL
Cargo

Salário Base

Carga
Horária
Semanal

Vagas

Vagas
PNE´S

Requisitos Para Provimento

Taxa de Inscrição

Advogado

R$3.286,09,

20h/Sem

01

00

Nível Superior em Direito e Registro
na Ordem dos Advogados do Brasil

R$ 100,00

R$2.570,11

20h/Sem

01

00

Nível Superior em Serviço Social e
Registro no Respectivo Conselho de
Classe.

R$ 100,00

Engenheiro Civil

R$2.570,11

30h/Sem

01

00

Nível Superior em Engenharia e
Registro no Respectivo Conselho de
Classe

R$ 100,00

Nutricionista

R$2.570,11

30h/Sem

01

00

Nível superior em Nutrição e
Registro no Respectivo Conselho de
Classe

R$ 100,00

Psicólogo

R$2.570,11

20h/Sem

01

00

Técnico em Meio
Ambiente

R$1.585,50

40h/Sem

01

00

Agente Fiscal

R$782,09

30h/Sem

01

00

Nível Médio Completo

R$ 80,00

04

00

Nível Médio Completo

R$ 80,00

01

00

Nível Fundamental Completo

R$ 40,00

28

02

Nível Fundamental Elementar

R$ 40,00

01

00

Nível Fundamental Elementar

R$ 40,00

09

01

Ensino Fundamental Completo

R$ 40,00

05

00

Nível Fundamental Elementar

R$ 40,00

01

00

Nível Fundamental Elementar

R$ 40,00

01

00

Nível Fundamental Elementar

R$ 40,00

01

00

Nível Fundamental Elementar

R$ 40,00

10

01

Nível Fundamental Elementar

R$ 40,00

05

00

Ensino fundamental completo e
Carteira de Habilitação de Motorista,
categoria D

R$ 40,00

01

00

Nível Fundamental Completo

R$ 40,00

01

00

Nível Fundamental Completo e
Carteira de Habilitação de Motorista
Categoria D

R$ 40,00

Assistente Social

Auxiliar Administrativo

R$855,99

30h/Sem

R$782,09

30h/Sem

R$654,43

30h/Sem

R$736,99

40h/Sem

R$782,09

30h/Sem

R$654,43

40h/Sem

R$736,99

40h/Sem

R$1.175,94

40h/Sem

R$782,09

40h/Sem

R$654,43

40h/Sem

R$1.004,22

40h/Sem

Mecânico de
Maquinas

R$1.004,22

40h/Sem

Operador de
Maquinas

R$1.175,94

40h/Sem

Auxiliar de Escritório
Servente
Guarda Municipal
Atendente
Trabalhador Braçal
Jardineiro
Eletricista
Ajudante de Mecânico
Gari
Motorista

Nível Superior em Psicologia e
Registro no Respectivo Conselho de
Classe
Técnico ou Tecnólogo em Meio
Ambiente e Registro no Conselho
Competente

R$ 100,00

R$ 80,00
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R$654,43

40h/Sem

R$782,09

40h/Sem

R$1.229,96

25h/Sem

R$1.299,96

25h/Sem

R$1.299,96

25h/Sem

Professor II (Língua
Portuguesa)

R$1.299,96

25h/Sem

Professor II
(Educação Física)

R$ 1.299,96

25h/Sem

R$1.299,96

25h/Sem

Lavador de Veículos
Borracheiro

Professor I

Professor II
(Matemática)

Professor II (História)

Pedagogo

01

00

01

00

28

02

04

00

02

00

01

00

03

00

06

00

Nível Fundamental Completo
Nível Fundamental Elementar e
Experiência Mínima de 1 (um) ano na
Área
Formação em curso superior de
graduação, de licenciatura plena ou
curso normal superior, admitida
como formação mínima a obtida em
nível médio, na modalidade normal.
Formação em curso superior de
graduação, de licenciatura plena ou
outra graduação correspondente a
áreas de conhecimento específicas
do currículo, com complementação
pedagógica nos termos da legislação
vigente.
Formação em curso superior de
graduação, de licenciatura plena ou
outra graduação correspondente a
áreas de conhecimento específicas
do currículo, com complementação
pedagógica nos termos da legislação
vigente.
Formação em curso superior de
graduação, de licenciatura plena ou
outra graduação correspondente a
áreas de conhecimento específicas
do currículo, com complementação
pedagógica nos termos da legislação
vigente.
Formação em curso superior de
graduação, de licenciatura plena ou
outra graduação correspondente a
áreas de conhecimento específicas
do currículo, com complementação
pedagógica nos termos da
legislação vigente.
Licenciatura Plena em Pedagogia
com Habilitação em Supervisão
Escolar, orientação escolar,
Administração Escolar ou Inspeção
Escolar com 2 (dois) anos de
Experiência Docente, no Mínimo.

R$ 40,00
R$ 40,00

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 100,00

QUADRO DE CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE

Cargo
Assistente Social –
Área da Saúde.
Psicólogo Área da
Saúde.

Salário Base
R$ 2.570,11

R$2.570,11

Carga
Horária
Semanal
20h/Sem

20h/Sem

Vagas

Vagas
PNE´S

01

00

01

00

Requisitos Para Provimento
Nível Superior em Serviço Social e
Registro no Respectivo Conselho
de Classe.
Nível Superior em Psicologia e
Registro no Respectivo Conselho
de Classe.

Taxa de Inscrição

R$ 100,00

R$ 100,00
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R$2.570,11

20h/Sem

R$2.570,11

20h/Sem

R$2.665,31

20h/Sem

R$2.665,31

20h/Sem

R$3.902,76

20h/Sem

R$3.165,05

12h/Sem

R$4.664,28

20h/Sem

Técnico em
Enfermagem

R$1.585,50

40h/Sem

Técnico em
Radiologia

R$1.585,50

24h/Sem

Auxiliar de Consultório
Odontológico

R$1.037,56

40h/Sem

Agente de Combate
as Endemias

R$934,69

40h/Sem

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Bioquímico

Enfermeiro

Odontólogo

Médico Plantonista

Médico (20horas)

01

00

01

00

01

00

05

00

01

00

03

00

05

00

04

00

01

Nível Superior em Fisioterapia e
Registro no Respectivo Conselho
de Classe.
Nível Superior em Fonoaudiologia
e Registro no Respectivo Conselho
de Classe.
Nível Superior em FarmáciaBioquímica
e
Registro
no
Respectivo Conselho de Classe.
Nível Superior em Enfermagem e
Registro no Respectivo Conselho
de Classe
Nível Superior em Odontologia e
Registro no Respectivo Conselho
de Classe
Nível Superior em Medicina e
Registro no Respectivo Conselho
de Classe
Nível Superior em Medicina e
Registro no Respectivo Conselho
de Classe
Curso Técnico de Nível Médio, de
Acordo com a Área de Atuação e
Registro no Respectivo Conselho
de Classe
Curso Técnico de Nível Médio, de
Acordo com a Área de Atuação e
Registro no Respectivo Conselho
de Classe

00

02

00

01

00

Ensino fundamental completo,
acrescido de curso específico
regulamentado pelo conselho da
classe e/ou registro no conselho da
classe.
Ensino fundamental completo,
acrescido de curso introdutório de
formação inicial e continuada.

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 80,00

R$ 80,00

R$ 40,00

R$ 40,00

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 -

As

inscrições

deverão ser

efetuadas,

única

e

exclusivamente,

pela

internet

no endereço eletrônico

www.mgaconcursospublicos.com.brno período das 08h do dia 23 de dezembro de 2015 as 23h59min do dia 23 de janeiro
de 2016.
3.1.1 - Os valores correspondentes à taxa de inscrição, por cargo, estão dispostos nas Tabelas 2.1 e 2.2 deste Edital.
3.1.2 - Não será permitida inscrição pelos correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo estabelecido no subitem 3.1 deste
edital.
3.2 - Para inscrever-se, o candidato deverá:
3.2.1 - Acessar o endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.brdurante o período de inscrição, descrito no item 3.1
deste edital;
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3.2.2 - Ler atentamente o Edital de Abertura e Anexo(s);
3.2.3 - Preencher corretamente o Formulário de Inscrição, e fazer a opção pelo cargo para o qual pretende concorrer;
3.2.4 - Efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição através de Boleto Bancário, em qualquer Agência Bancária ou Casas
Lotéricas, no período do dia 23/12/2015 a 23/01/2016.Podendo o boleto ser pago até o próximo dia útil após o encerramento
das inscrições.
3.2.5 - Para o pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser utilizado o Boleto Bancário gerado na inscrição.
3.3 - O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informações prestadas no Formulário de
Inscrição.
3.4 - O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou ainda, que não atenda todas as condições estabelecidas
neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado
em todas as fases do certame.
3.5 - Antes do recolhimento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos
para tomar posse do cargo, caso aprovado, pois o valor, uma vez recolhido, não será restituído em hipótese alguma, senão por
anulação deste Concurso Público, ou por pagamento extemporâneo.
3.6 –

Será divulgado

a lista geral

de

inscritos, através

de Edital disponibilizado no endereço

eletrônico

www.mgaconcursospublicos.com.br e afixado no Paço Municipal, sobre a qual caberá recurso, no prazo de 02(dois) dias úteis,
nos termos previstos pelo item 10 deste Edital.
3.7 - A organizadora MGA Concursos, não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não recebida por falhas
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem
a transferência de dados.
4 – DAS ISENÇÕES
4.1 - Haverá isenção da Taxa de Inscrição para o Candidato inscrito no CadÚnico do Governo Federal. Para solicitação do
candidato deverá escolher a opção de isento no formulário de inscrição e preencher o número do NIS.
4.1.1 - O preenchimento de Solicitação de Isenção deverá ser realizado no momento da Inscrição através do Formulário de
Inscrição no período de 23/12/2015 a 23/01/2016.
4.1.2- A relação das isenções deferidas será divulgada no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.brdevendo o
candidato verificar o deferimento ou não no dia 28/01/2016
4.1.3 - O Candidato que tiver a sua solicitação de isenção da Taxa de Inscrição INDEFERIDA poderá impetrar recurso contra
o Indeferimento da Solicitação de Isenção através do endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br nos dias 29 de
janeiro a 01 de fevereiro de 2016.
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4.1.4 – A Comissão de Acompanhamento do Concurso Público apreciará o recurso e emitirá o seu parecer até o dia 03/02/2016;
havendo

deferimento,

a

lista

de

candidatos

isentos

será

indeferido,

ele

republicada

no

endereço

eletrônico

www.mgaconcursospublicos.com.br no dia 03/02/2016.
4.1.5

-

Caso

o

Candidato

tenha

seu

recurso

deverá

acessar

o

endereço

eletrônico

www.mgaconcursospublicos.com.br, imprimir a 2ª via do Boleto Bancário até o dia 04/02/2016 e efetuar o pagamento até o
próximo dia útil.
4.2 - É de única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais deste Concurso Público através
de veiculação em mural de informações na Prefeitura do Município de Rio Bananal/ES, e nos endereços eletrônicos e
www.mgaconcursospublicos.com.brehttp://www.riobananal.es.gov.br/
5 – DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE
5.1- Será assegurada a inscrição às Pessoas com Necessidades Especiais nos termos do inciso VIII do artigo 37 da
Constituição Federal e pela Lei Nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para as funções em Concurso Público, cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
5.1.1 - Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, ser-lhesá reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, individualmente, das que vierem a
surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso Público Classificatório.
5.1.1.1 - Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada
01(uma) vaga para o PNE. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para
o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o emprego ou cargo.
5.1.2 - Consideram-se PNE aqueles que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.
5.1.3 - Aos Candidatos PNE, serão resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99,
particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas,
e a nota mínima exigida para os demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos
por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de inscrição especial.
5.1.4 - O candidato deverá encaminhar via SEDEX com AR, no período de 23/12/2015 a 23/01/2016 para a organizadora MGA
Concursos, no endereço: Rua Pioneiro Salvador Kessa, nº 226, – Jd. Rebouças – CEP 87.083-580 – Maringá/PR, na via original
ou fotocópia autenticada, os documentos abaixo relacionados:
a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de
adaptação de prova.
b) Solicitação de prova especial, se necessário.
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5.1.5 - O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital ou não solicitar
prova em condições especiais não terá avaliação especificamente elaborada, não podendo impetrar recurso em favor de sua
situação.
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
Prefeitura do Município de Rio Bananal/ES
LAUDO MÉDICO

Cargo:
Nome do Candidato:
RG nº:

5.1.6 - Serão automaticamente indeferidas as inscrições na condição de PNE, dos candidatos que não encaminharem dentro
do prazo e forma prevista no presente Edital.
5.1.7 - Aos deficientes visuais (cegos) serão oferecidas provas no sistema braile e suas respostas deverão ser transcritas
também em braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção,
podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e
letra correspondente a corpo 24.
5.1.8 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais candidatos,
com estrita observância da ordem classificatória.
5.1.9 - O candidato que não atender ao solicitado no subitem 5.1.4 deste edital, não será considerado PNE, e passará
automaticamente a concorrer às vagas de Ampla Concorrência.
5.1.10 - Ao ser convocado para investidura no cargo pública, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou
credenciado pela Prefeitura do Município de Rio Bananal/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato
como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício docargo. Será eliminado da lista de PNE o
candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de
classificação geral.
5.1.11 - Será excluído do Concurso Público o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do
emprego, bem como aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente
estabelecidos e legislação aplicável a espécie, e que constituam inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade
para integração social.
5.1.12 - Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.
5.1.13 - Após o ingresso do candidato PNE, a necessidade especial não poderá ser arguida para justificar a concessão de
readaptação do emprego, e de aposentadoria por invalidez.
6 – DAS ETAPAS DO CONCURSO
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6.1 O concurso público será constituído pelas seguintes etapas:
6.1.1 1ª ETAPA – PROVA ESCRITA OBJETIVA – para todos os cargos, de caráter seletivo, eliminatório e classificatório.
6.1.2 2ª ETAPA – PROVA PRATICA – serão convocados para a prova prática os candidatos aprovados na prova objetiva em
até 10 vezes o número de vagas, para os cargos de Motorista, Operador de Maquinas, de caráter seletivo, eliminatório.
6.1.3 3ª ETAPA – PROVA DE TÍTULOS – serão convocados para a prova Títulos candidatos aprovados na prova objetiva em
até 10 vezes o número de vagas, para todos os cargos de Nível Superior, de caráter seletivo, classificatório.
a) Haverá ainda, a contagem de tempo de serviço de acordo com o Art. 19, § 1º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.do ADCT, para candidatos Servidores Públicos.
7 – DAS PROVAS OBJTIVAS
7.1 - As provas objetivas serão aplicadas na cidade de Rio Bananal/ES, conforme os quadros:
TABELA 7.1.1
CARGOS

DATA

- Advogado
- Assistente Social
- Engenheiro Civil
- Nutricionista
- Psicólogo
- Técnico em Meio Ambiente
- Agente Fiscal
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar de Escritório
- Servente
- Guarda Municipal
- Atendente
- Trabalhador Braçal
- Jardineiro
- Eletricista
- Ajudante de Mecânico
- Gari
- Motorista
- Mecânico de Maquinas
- Operador de Maquinas
- Lavador de Veículos

DOMINGO
28/02/2016
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- Borracheiro
- Professor I
- Professor II (Matemática)
- Professor II (História)
- Professor II (Língua Portuguesa)
- Professor II (Educação Física)
- Pedagogo
- Assistente Social – Área da Saúde
- Psicólogo - Área da Saúde
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Bioquímico
- Enfermeiro
- Odontólogo
- Médico Plantonista

DOMINGO
28/02/2016

- Médico (20 horas)
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Radiologia
- Auxiliar de Consultório Odontológico
- Agente de Combate as Endemias

7.1.2 - A Prova Objetiva de múltipla escolha conterá questões das áreas de conhecimento, conforme estabelecido no quadro
de provas.

7.2 - DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
7.2.1 - A Prova Objetiva será aplicada em 28 de fevereiro de 2016, em horário a ser divulgado no edital de local de provas e
ensalamento, com duração de 03h (três horas) de prova.
7.2.2 - A Prova Objetiva de múltipla escolha conterá questões das áreas de conhecimento, conforme estabelecido no quadro
de provas.
7.2.3 - As questões da Prova Objetiva serão de múltipla escolha com apenas uma alternativa correta.
7.2.4 - O Conteúdo Programático das Provas Objetivas está disposto no Anexo I deste Edital.
7.2.5 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de caneta azul
ou preta, lápis preto e borracha e um Documento de Identidade com foto.
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7.3 DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS
7.3.1 - A nota da Prova Objetiva será obtida pela multiplicação do número de acertos em cada disciplina pelo peso de cada
questão.
7.3.2 - À Prova Objetiva será atribuído valor máximo de 100 (cem) pontos.
7.3.3 - À Prova Objetiva será atribuído o seguinte resultado:
a) APROVADO: o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) na pontuação total da
Prova Objetiva;
b) REPROVADO: o candidato não alcançou o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da Prova
Objetiva, acarretando em sua eliminação do Concurso Público
c) AUSENTE: o candidato não compareceu para realizar a Prova Objetiva, acarretando em sua eliminação do
Concurso Público.
7.3.4 - A pontuação relativa à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos do
respectivo cargo daquela questão, presentes à prova.
7.4 QUADRO DE PROVAS OBJETIVAS
TABELA 7.4
TOTAL
POR
CADERNO

15

VALOR DE
CADA
QUESTÃO
2,5

Matemática

10

2,5

25,0

Conhecimentos
Gerais

15

2,5

37,5

TOTAL

-

40

-

100

CARGOS

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

TOTAL
POR
CADERNO

Língua Portuguesa

10

VALOR DE
CADA
QUESTÃO
2,0

Informática

05

3,0

15,0

CARGOS

TODOS OS CARGOS DE NIVEL
ELEMENTAR

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

Língua Portuguesa

PARA CARGOS NÍVEL MÉDIO

37,5

20,0
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Matemática

05

3,0

15,0

Conhecimentos
Gerais

20

2,5

50,0

TOTAL

-

40

-

100

CARGOS

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

TOTAL
POR
CADERNO

Língua Portuguesa

10

VALOR DE
CADA
QUESTÃO
2,0

Informática

05

3,0

15,0

Matemática

05

3,0

15,0

Conhecimentos
Específicos

20

2,5

50,0

TOTAL

-

40

-

100

CARGOS

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

TOTAL
POR
CADERNO

Língua Portuguesa

10

VALOR DE
CADA
QUESTÃO
2,0

Informática

05

3,0

15,0

Matemática

05

3,0

15,0

Conhecimentos
Específicos

20

2,5

50,0

-

40

-

100

PARA CARGOS NÍVEL
MÉDIO/TÉCNICO

PARA CARGOS NÍVEL
SUPERIOR

TOTAL

20,0

20,0

7.5 DA PROVA DE TÍTULOS/
7.5.1. - Serão considerados os títulos obtidos na área específica de formação na seguinte conformidade, para todos os cargos.
7.5.1.1–Os candidatos, que se inscreverem para fins de efetivação, terão o tempo de serviço contado como título, na forma do
Art. 19, § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT.
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ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS

VALOR

DOUTORADO

3 (TRÊS) PONTOS – MÁXIMO 1 TÍTULO

MESTRADO

2 (DOIS) PONTOS – MÁXIMO 1 TÍTULO

ESPECIALIZAÇÃO

1 (UM) PONTO – MÁXIMO 1 TÍTULO

Tempo de serviço comprovado na
administração pública municipal, estadual
e/ou federal, autárquica e das fundações
públicas no exercício do cargo pretendido
ou em consonância com a área de atuação
do cargo: 01 (um) ponto por ano de serviço,
compreendendo 365 dias.

01 (UM) PONTO POR ANO DE SERVIÇO – MÁXIMO DE
04 PONTOS

7.5.2 - Somente serão aceitos títulos de especialização lato sensu com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e
sessenta) horas.
7.5.3 - Serão pontuados como títulos, Certificados ou Declaração de Conclusão do Curso acompanhado do respectivo histórico
escolar, em papel timbrado da instituição, contendo assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga horária, que
ateste a conclusão do curso.
7.5.4 - Serão pontuados como títulos, tempo de serviço público comprovado por certidão ou cópia da CTPS autenticada.
Conforme quadro demonstrativo no item 7.5.1.1.
7.5.5 - A somatória total dos títulos não poderá ultrapassar 10 (dez) pontos.
7.5.6 - Sobre a nota obtida pelos candidatos aprovados na prova objetiva serão somados os pontos referentes aos títulos para
a classificação final.
7.5.7 - Os pontos dos títulos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.
7.5.8 - Os títulos serão contados tão somente se o candidato tiver sido aprovado na prova objetiva, dentro do limite 10 vezes o
número de vagas, conforme estabelecido no item 6.1.3 deste edital.
7.5.9 -Os candidatos aprovados na prova objetiva dentro do limite de vagas estabelecido no item 6.1.3 deste edital, deverão
encaminhar via SEDEX para a organizadora MGA CONCURSOS, no endereço: ua Pioneiro Salvador Kessa, nº 226, – Jd.
Rebouças – CEP 87.083-580 – Maringá/PR, durante o período a ser posteriormente informado em Edital de convocação que
será publicado após o resultado da prova objetiva, CÓPIA REPROGRAFADA AUTENTICADA EM CARTÓRIO de eventuais
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títulos que possuam. Não serão considerados títulos apresentados, por qualquer outra forma, fora do dia determinado e estes
deverão ser enviados em envelope identificado com nome, emprego e identificação, conforme modelo:
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
Prefeitura do Município de Rio Bananal/ES
TÍTULOS

Cargo:
Nome do Candidato:
RG nº:

7.5.10 - Somente serão considerados os títulos entregues em cópia reprográfica autenticada em cartório.
7.5.11 - Não haverá segunda chamada para entrega de títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do candidato que
não os apresentou no dia e formas determinado.
7.5.12 - Os documentos entregues não poderão ser retirados mesmo após o resultado final do Concurso Público.
7.5.13 - Os documentos entregues não serão devolvidos em hipóteses alguma.

7.6 DAS PROVAS PRÁTICAS
7.6.1. A Prova Prática, de caráter seletivo, eliminatório, serão aplicadas aos candidatos aprovados na prova objetiva em até
dez vezes o número de vagas para os cargos de Motorista, Operador de Maquinas.
7.6.2 Local e Horário: Será comunicado posteriormente o horário e local das provas práticas, mediante publicação no quadro
de avisos da Prefeitura do Município de Rio Bananal/ES e no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br.
7.6.3 As Provas Práticas serão coordenadas pela MGA Concursos e acompanhadas pela Comissão de Fiscalização, devendo,
entretanto, serem aplicadas por especialistas das respectivas áreas, especialmente designados pela empresa organizadora do
concurso.
7.6.4 Os candidatos deverão comparecer ao local e horário estabelecido para a prova prática com antecedência mínima de 60
(sessenta) minutos, munido de Documento Oficial com Foto.
7.6.5 Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.
7.6.6 A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
7.6.7 A Prova Prática terá caráter seletivo e classificatório sendo atribuído o seguinte resultado:
a) APTO: o candidato alcançou o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da Prova Prática.
b) INAPTO: o candidato não alcançou o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da Prova Prática, acarretando
em sua eliminação do Concurso Público.
c) AUSENTE: o candidato não compareceu para realizar a Prova Prática, acarretando em sua eliminação do Concurso Público.
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7.6.8 A aplicação poderá ser feita por turmas, sendo os candidatos chamados em intervalos a serem definidos por ocasião da
realização da prova.
7.6.9 A Prova Prática buscará aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao
desempenho eficiente das atividades do cargo.

7.7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA:
7.7.1 Serão aplicadas provas práticas ao cargo de Motorista e Operador de Máquinas.
7.7.2 Serão convocados os 10(dez) primeiros candidatos classificados na prova objetiva, e empatados com esses, para
realização da prova prática.
7.7.3.Atividades práticas referentes às atribuições do respectivo cargo e demais informações a respeito da Prova Prática
constarão no Anexo III desde edital.
7.7.4.A prova prática será avaliada de acordo com os critérios estabelecidos no anexo III
7.7.5.Local e Horário: Será comunicado posteriormente o horário e local das provas práticas, mediante publicação no quadro
de avisos da Prefeitura Municipal e endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br.
7.7.6. As Provas Práticas serão Coordenadas pela MGA Concursos e acompanhadas pela Comissão de Fiscalização, devendo,
entretanto, serem aplicadas por especialistas das respectivas áreas, especialmente designados pela empresa organizadora do
concurso.
7.7.7.Os candidatos deverão comparecer ao local e horário estabelecido para a prova prática com antecedência mínima de 60
(sessenta) minutos, munido de Documento Oficial com Foto.
7.7.8.Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.
7.7.9.A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
8 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
8.1 - As Provas serão aplicadas nas datas e horários estipulados no subitem 7.1.1 deste Edital no Município de Rio Bananal/ES,
com duração máxima de 03h (três horas), incluso o tempo para preenchimento da Folha de Respostas.
8.1.1 - As datas das Provas Objetivas poderão ser alteradas por necessidade da administração. Havendo alteração da data
prevista, será publicada com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, ou a qualquer tempo em caso de calamidade pública.
8.2 - Caso o número de candidatos exceda a capacidade de alocação no Município, a organizadora do Concurso Público e a(o)
Prefeitura do Município de Rio Bananal/ES poderão alterar horários das provas, dividir a aplicação das provas em mais de uma
data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e através do endereço eletrônico
www.mgaconcursospublicos.com.br
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8.3 - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos deverão
comparecer ao local determinado para a realização das provas, com antecedência mínima de 01h (uma hora), munidos de
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, e de um dos seguintes documentos originais com foto:
a) Cédula de Identidade – RG;
b) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
d) Certificado Militar;
e) Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
f)

Passaporte.

8.4 - Somente será admitido o ingresso e permanência na sala de prova do candidato munido de um dos documentos
discriminados no subitem 8.3 deste Edital, desde que permita, com clareza, a sua identificação. Não será aceito protocolo ou
cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou qualquer outro documento diferente dos anteriormente definidos.
8.5 - Os portões dos locais de prova serão fechados 15 (quinze) minutos antes do horário de início da aplicação das provas,
conforme horário local, NÃO SERÁ PERMITIDO, SOB QUALQUER HIPÓTESE, O INGRESSO DE CANDIDATOS NO LOCAL
DE PROVAS APÓS ESTE HORÁRIO.
8.6 - Não será permitido o ingresso do candidato à sala de prova, após o horário definido para início da mesma.
8.7 - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem utilização de livros, notas,
impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Fiscalizadora e de Acompanhamento do Concurso
Público e aos Fiscais, o direito de eliminar do certame o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como
tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas.
8.8 - Durante as provas, não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie; utilização de máquina calculadora,
agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, tablets, notebook, BIP, ou qualquer material que não seja o estritamente
necessário para a realização das provas. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de
sala até o término da prova.
8.9 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, ausentar-se
sem autorização do fiscal de sala, podendo sair somente acompanhado do fiscal volante, designado pela Comissão
Fiscalizadora e de Acompanhamento do Concurso Público.
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8.10 - O candidato só poderá se ausentar da sala, após 01h (uma hora) do início das provas. No caso de término da prova o
candidato deverá entregar ao fiscal de sala a respectiva Folha de Respostas com o Caderno de Questões.
8.11 - No início das provas o candidato receberá sua Folha de Respostas, o qual deverá ser assinado e ter seus dados
conferidos e, em hipótese nenhuma, haverá substituição em caso de erro ou rasura do candidato.
8.12 - O candidato que necessitar alterar seus dados deverá comunicar imediatamente o Fiscal de Sala para que o mesmo
registre em Ata a referida solicitação para correção posterior.
8.13 - As Provas Objetivas (escritas) desenvolver-se-ão através de questões de múltipla escolha, na forma estabelecida no
presente Edital.
8.14 - Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo,
de candidato da sala de prova.
8.15 - O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, sendo o único documento válido
para a correção eletrônica e deverá ser entregue ao final da avaliação ao fiscal de sala.
8.15.1 - Não deverá ser feita nenhuma marcação na Folha de Resposta fora do campo reservado às respostas ou à assinatura,
pois qualquer marca poderá ser lida pelas Leitoras Ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.
8.16 - A correção da Prova Objetiva será feita pelo sistema de Leitura Ótica, pelo que não serão computadas questões não
assinaladas, ou que contenham emendas ou rasuras, ou que tenham sido respondidas a lápis, ou ainda, que contenham mais
de uma alternativa assinalada.
8.17 - Em caso de anulação de questão, por qualquer razão, a pontuação correspondente àquela questão será atribuída a
todos os candidatos, independente de recurso.
8.18 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes
a este Concurso Público, os quais serão afixados nos quadros de aviso da Prefeitura, no endereço eletrônico
www.mgaconcursospublicos.com.brdevendo ainda manter-se atualizado.
8.19 - O gabarito das provas objetivas estará disponível para consulta no site www.mgaconcursospublicos.com.br, no dia
subsequente à realização da prova.

9. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
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9.1 - O Candidato que necessitar de condições especiais para a realização da Prova Objetiva deverá requerer à Organizadora
mediante solicitação simples, a ser enviada juntamente com Atestado Médico, original ou cópia autenticada, onde conste o
motivo da incapacidade, no período de 23/12/2015 a 23/01/2016.
9.1.1 - No caso de Candidata lactante, que necessite amamentar durante a realização das provas, a mesma deverá enviar
cópia autenticada da certidão de nascimento do(a) menor.
9.1.1.1- A candidata deverá levar um acompanhante que será responsável pela guarda da criança, e aguardará em sala
específica para esse fim, o acompanhante não permanecerá na sala em hipótese alguma durante a amamentação.
9.1.1.2 - O tempo utilizado pela candidata na amamentação não será acrescido, sob hipótese alguma no período de tempo total
destinado à realização das provas.
9.2

-

A

relação

das

solicitações

de

Condição

Especial

deferidas

será

divulgada

no

endereço

eletrônico

www.mgaconcursospublicos.com.br, através de Edital específico, devendo o candidato verificar o deferimento ou não quando
da divulgação do edital de deferimento das inscrições.

10 – DOS RECURSOS
10.1 - Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a organizadora do Concurso Público MGA
Concursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente às datas do (a):

a) Edital de Deferimento das Isenções;
b) Edital de Deferimento das Inscrições;
c) Questões das Provas e Gabarito Preliminar;
d) Edital de Resultado da Prova Objetiva;
e) Edital de Resultado da Prova de Títulos;
f) Edital de Resultado da Prova Prática;
10.2 - O recurso deverá ser preenchido no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br no link RECURSOS, o
candidato deverá preencher corretamente.
a) Nome do candidato;
b) Número de inscrição;
c) Número do documento de identidade;
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d) Cargo para o qual se inscreveu;
e) A questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;
f) A fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.
g) Anexar Documento que contenha suas razões de recurso.
10.3 - Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso para cada questão,
sob pena de sua desconsideração, e os mesmos deverão conter indicação do número da questão, da prova e se for o caso
anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração.
10.4 - Não serão aceitos recursos encaminhados, via fax e/ou correios, nos termos do subitem 8.2 deste Edital, devendo estar
devidamente embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões da prova, o candidato
deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível, sob pena de indeferimento.
10.5 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito.
10.6

-

As

respostas

aos

recursos

interpostos

serão

disponibilizadas

através

do

endereço

eletrônico

www.mgaconcursospublicos.com.br, após um dia útil da interposição do recurso.
11 – DA PONTUAÇÃO FINAL
11.1 - A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva, Prática (se houver) e de Títulos (se houver), e será
disponibilizada através de Edital de Classificação, a ser divulgado no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br.
11.2 – Caberá recurso da classificação geral, a ser interposto no prazo de 02(dois) dias a partir da publicação, nos termos
estabelecidos no item 10 deste Edital.
11.3 – Em caso de deferimento do recurso, será republicada a lista eliminatória, da qual não caberá mais recurso.

12 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
12.1 - Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da pontuação final.
12.2 - Os candidatos classificados serão relacionados em duas listas, sendo uma Lista Geral (todos os candidatos aprovados)
e outra Lista Especial. (PNE - Pessoa com Necessidades Especiais), se houver.
12.3 - Não ocorrendo Candidatos inscritos ou aprovados na condição de PNE - Pessoa com Necessidades Especiais, haverá
somente a Lista Geral de Classificação Final.
12.4 - Na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão obedecidos os seguintes fatores de desempate:
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a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais,
dando-se preferência ao de idade mais elevada;
b) Maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;
c) Maior nota na prova de Língua Portuguesa;
d) Maior nota na prova de Conhecimentos Gerais;
e) Maior idade considerando ano, mês e dia de nascimento.
12.5 - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará através de
sorteio público.

13 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
13.1 - São requisitos básicos para investidura no cargo público:
a) Aprovação neste Concurso Público;
b) Nacionalidade brasileira;
c) Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
d) Estar em dia com suas obrigações eleitorais;
e) Estar em dia com suas obrigações militares (se do sexo masculino) ;
f) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, comprovando estar em dia com o órgão
regulamentador da profissão, quando houver;
g) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
h) Ser aprovado em exame médico pré-admissional;

13.1.1 - No caso de Candidato PNE – Pessoa com Necessidades Especiais, deverá apresentar Laudo Médico atestando a
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, conforme declarado no ato da inscrição;
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13.1.2 - O candidato que, no decorrer do processo desistir da ocupação da vaga ou deixar de comparecer à sessão de atribuição
de aulas, será automaticamente remetido ao final da lista classificatória, podendo ser convocado apenas em caso de
reaproveitamento de lista.

14 – DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS
14.1 - Os candidatos serão convocados por ordem crescente da classificação.
14.2 A convocação para ADMISSÃO será feita pelos meios oficiais da Prefeitura do Município de Rio Bananal/ES.

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Por ocasião da contratação deverão ser apresentadas cópias dos seguintes documentos:
a) CPF;
b) Título de Eleitor;
c) Carteira de Identidade RG;
d) Certidão de Nascimento ou Casamento;
e) Certidão de Nascimento dos Filhos;
f) Certificado de Escolaridade, Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso;
g) Histórico Escolar;
h) Registro Profissional (Carteira do Conselho de Classe ou Órgão da Categoria);
i) Certificado Militar (se homem);
j) (2) Declaração de Não Cumulatividade de Cargos e Remuneração nos serviços públicos Federal, Estadual
e Municipal, Exceto os Previstos em Lei;
k) 02 Foto 3X4;
l) Declaração de Bens;
m) Título de eleitor e Comprovante de votação da última eleição;
n) Comprovante de Residência;
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o) Certidão de Regularidade Junto ao Conselho de Classe;
p) Atestado Médico de Aptidão Física e Mental para o exercício das atribuições do cargo (SUS);
q) Certidão Negativa dos Cartórios Criminais, Cível e de Protesto;
r) Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo;
s) Carteira de trabalho nº e Série;
t) Cartão de inscrição no PIS ou PASEP;
u) (2) Declaração de que não está em licença para tratamento de saúde, licença prêmio ou outros tipos de
licença, com ou sem ônus para os cofres Federal, Estadual ou Municipal.

15.2 - Para efeito de sua ADMISSÃO fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico admissional segundo a natureza
e especificidade da cargo, respectiva área de atuação e à apresentação, no prazo legal, dos documentos que lhe foram
exigidos.
15.3 – É vedada a contratação de profissional demitido a bem do serviço público nos últimos cinco anos, dos poderes públicos
de quaisquer esfera, municipal, estadual ou federal.
15.4 - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Concurso Público,
estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.
15.5 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo
das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração.
15.6 - A Organizadora bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos,
apostilas e outras publicações referentes ao Concurso Público.
15.7 - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do Resultado Final do Concurso Público, as Folhas de Respostas
serão digitalizadas, pela organizadora realizadora do certame público, podendo após serem incineradas e mantidas em arquivo
eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de 05 (cinco anos).
15.8 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto à Prefeitura do Município de Rio
Bananal/ES, após o Resultado Final.
15.9 - A validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) anos, prorrogável por mais dois anos.
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15.10 - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação.
15.11 - Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da organizadora relação
de parentesco disciplinada nos artigos 1.591 a 1.595 do Novo Código Civil Brasileiro.
15.12 - Todos os casos omissos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão dirimidos em comum pela organizadora e pela Prefeitura do Município de Rio
Bananal/ES através da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.
15.13 - A homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por emprego, individualmente, ou pelo conjunto de funções
constantes do presente Edital, a critério da Administração.
15.14 -Caberá ao Prefeito do Município de Rio Bananal/ES, a homologação dos resultados deste Concurso Público
Classificatório.
15.15 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no endereço eletrônico
www.mgaconcursospublicos.com.br
15.16 - A Prefeitura do Município de Rio Bananal/ES e a organizadora, se eximem das despesas com viagens e estadias dos
candidatos para comparecimento em quaisquer das fases deste Concurso Público.
15.17 - A Prefeitura do Município de Rio Bananal/ES e a empresa organizadora, não se responsabilizarão por eventuais
coincidências de locais, datas e horários de provas e quaisquer outras atividades ou eventos.
15.18 - As informações sobre o presente Concurso Público, até a publicação da Classificação Final, serão prestadas pela
organizadora MGA Concursos por meio do telefone (44) 3346-8007 de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 17h,
sendo que após a competente homologação serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Bananal.
15.19 – São partes integrantes deste Edital:
a) Anexo I – Conteúdos Programáticos;
b) Anexo II – Atribuições dos Empregos;
d) Anexo III – Critérios da Prova Prática Cronograma.
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Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será afixado no mural do Paço Municipal, no
endereço eletrônicowww.mgaconcursospublicos.com.br, e ainda publicado na forma de extrato no Diário Oficial do Município
de Rio Bananal/ES.
Rio Bananal-ES, 23 de Dezembro de 2015.

EDIMILSON SANTOS ELIZIÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DE ESPIRITO SANTO
ANEXO I
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

PARA OS CARGOS DE ENSINO ELEMENTAR/FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Sinônimos e Antônimos; Divisão silábica; Tipos de Frases; Aumentativo e Diminutivo; Ortografia
oficial; Acentuação gráfica; Verbo.
MATEMÁTICA: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e
divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problemas.
CONHECIMENTOS GERAIS:Noções gerais sobre a vida econômica, social, política. Desenvolvimento urbano. Cultura e
sociedade: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

PARA OS CARGOS NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e análise do texto: compreensão e significado contextual das palavras e expressões do texto;
interpretação do texto; gêneros e tipologias textuais. Fonética e Fonologia: ortografia; acentuação gráfica. Morfologia: as
classes de palavras. Sintaxe: frase, oração, período; termos essenciais da oração; termos integrantes da oração (objeto direto,
indireto, complemento nominal); termos acessórios da oração. Conjunções coordenativas (relação de sentido entre as
conjunções e as orações do texto); conjunções subordinativas adverbiais (relação de sentido entre as conjunções e as orações
do texto); concordância verbal e nominal. Suplemento ou Apêndice: crase; pontuação; funções do QUE e do SE; figuras de
linguagem; vícios de linguagem.
INFORMÁTICA: Utilização do Sistema Operacional Windows XP. Configurações Básicas do Windows XP. Aplicativos Básicos
(bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). Textos Microsoft Word (2007) e Planilha Eletrônica Excel (2007). Recursos
Básicos e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). Configuração de Impressoras. Noções básicas de Internet (Internet
Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico – Outlook.
MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Álgebra: sequências, conceitos, operações
com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos,
representação geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa,
peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e
gráficos; Matrizes; Progressão Aritmética / Geométrica; Noções de probabilidade
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CONHECIMENTOS GERAIS:Noções gerais sobre a vida econômica, social, política. Desenvolvimento urbano. Cultura e
sociedade: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

PARA OS CARGOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e análise do texto: compreensão e significado contextual das palavras e expressões do texto;
interpretação do texto; gêneros e tipologias textuais. Fonética e Fonologia: ortografia; acentuação gráfica. Morfologia: as
classes de palavras. Sintaxe: frase, oração, período; termos essenciais da oração; termos integrantes da oração (objeto direto,
indireto, complemento nominal); termos acessórios da oração. Conjunções coordenativas (relação de sentido entre as
conjunções e as orações do texto); conjunções subordinativas adverbiais (relação de sentido entre as conjunções e as orações
do texto); concordância verbal e nominal. Suplemento ou Apêndice: crase; pontuação; funções do QUE e do SE; figuras de
linguagem; vícios de linguagem.
INFORMÁTICA: Utilização do Sistema Operacional Windows XP. Configurações Básicas do Windows XP. Aplicativos Básicos
(bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). Textos Microsoft Word (2007) e Planilha Eletrônica Excel (2007). Recursos
Básicos e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). Configuração de Impressoras. Noções básicas de Internet (Internet
Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico – Outlook.
MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Álgebra: sequências, conceitos, operações
com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos,
representação geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa,
peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e
gráficos; Matrizes; Progressão Aritmética / Geométrica; Noções de probabilidade

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: SUS – Sistema Único de Saúde; Lei Orgânica de Saúde 8.080/90; NOBSUS/96 Norma
Operacional Básica do SUS; Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990; Fundamentos da enfermagem técnicas básicas;
Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis; Funcionamento dos sistemas: locomotor, pele e anexos,
cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos genitais. Agentes infecciosos e
ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). Doenças transmissíveis pelos agentes infecciosos e
ectoparasitos. Assistência de enfermagem em doenças crônicas degenerativas: diabetes e hipertensão; Biossegurança:
conceito, normas de prevenção e controle de infecção. Assistência de enfermagem em urgência e emergência. Enfermagem
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materno infantil; Pré-natal, parto e puerpério; Climatério; Prevenção do câncer cérvico – uterino; Atendimento de enfermagem
à saúde e adolescentes; Cuidados com o recém-nascido, aleitamento materno; Crescimento e desenvolvimento; Doenças mais
frequentes na infância; Principais riscos de saúde na adolescência; Primeiros socorros. Noções básicas sobre administração
de fármacos: efeitos colaterais e assistência de enfermagem.Ética profissional.Lei Orgânica de Rio Bananal/ES.
TECNICO EM RADIOLOGIA:Noções gerais de técnica radiológica, noções gerais de técnica de radiologia odontológica,
anatomia e fisiologia. Física das radiações e formação de imagens. Interação dos raios x com a matéria. Filtros, colimadores e
grades. Écrans e filmes. Fatores radiológicos. Equipamento de radiodiagnóstico. Fluoroscopia. Intensificadores de imagem.
Câmara escura; câmara clara. Seleção de exames, identificação. Técnicas radiológicas do crânio, face, seios da face, técnicas
radiográficas panorâmicas para odontologia, radiografias cefalométricas e técnicas radiográficas intra-orais. Técnicas
radiográficas dos ossos e articulações, tórax e abdome, colunas (cervical, dorsal, lombo-sacra e sacrococcígea. Técnicas
radiográficas empregada nos exames convencionais de membro superior, membro inferior, coluna vertebral, sistema
gastrintestinal, sistema urinário. Angiografia. Radiografia Pediátrica. Técnicas, incidências e posicionamento nos diversos
exames radiológicos convencionais tais como: Telerradiografia do tórax, Ápico-lordótica, Laurell e outras incidências,
Tomografia linear, Radiografia panorâmica do abdômen, Rotina de abdômen agudo, mamografia, exames contrastados
(incluindo Urografia, Nefrotomografia, Cistografia, Uretrocistografia, Seriografia esôfagoestômago-duodeno (SEED), Trânsito
delgado, Clister opaco, Histerossalpiingografia). Outros procedimentos e modalidades diagnósticas, incluindo exames
especiais, tomografia computadorizada (TC), tomografia computadorizada do tipo cone beam (feixe cônico), densitometria
óssea e ressonância magnética (RM), exames gerais e especializados em radiologia. Radiologia digital. Fundamentos da TC e
TC por feixe cônico. Tipos de equipamentos de TC e TC por feixe cônico. Formação das imagens e artefatos. Meios de
contraste. TC Helicoidal e multidetectores (multislice). Técnicas de realização dos diversos exames de TC, por sistemas.
Revisão da anatomia seccional. A TC no trauma. Conhecimentos gerais e específicos sobre RM. Princípio básico de formação
das imagens. Artefatos em RM. Equipamentos e acessórios. Meios de contraste. Segurança em Ressonância. Anatomia
aplicada a RM. Protocolos dos exames de RM. RM nos sistemas Nervoso Central e Musculoesquelético, Coluna vertebral,
Cabeça e Pescoço, Pelve masculina e feminina, Mama. RM cardíaca e suas principais técnicas. Angioressonância magnética.
Técnicas avançadas de RM. Radioproteção. Portaria SVS/MS n° 453/98. Princípios básicos e monitorização pessoal e
ambiental. Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção Coletiva: tipos principais e utilização adequada. Controle da
qualidade da imagem. Lei do Exercício Profissional nº 7.394/85, Decreto nº 92.790/86. Lei Orgânica de Rio Bananal/ES.

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE: 1- Ecologia Florestal: a) Estrutura e função dos ecossistemas florestais: habitat, nicho
ecológico, níveis tróficos, fatores limitantes. b) Ciclagem de nutrientes: ciclos de materiais, perda de nutrientes, balanço de
carbono. c) Interações interespecíficas, mecanismos de isolamento de espécies. d) Defesas das plantas. e) Sinergia e
alelopatia. f) Efeitos do ambiente físico na distribuição e no desenvolvimento da vegetação: clima, luminosidade, temperatura,
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relevo, solo, fogo. g) Distúrbios como um processo ecológico - principais fontes: fogo, vento, inundações, doenças, insetos,
abertura de clareiras, mudanças climáticas globais. g) Diversidade biológica de florestas. h) Mensuração. i) Causas da
diversidade de espécies em escala continental e em escala local. j) Efeitos antrópicos sobre a diversidade de florestas. k)
Noções de sistemática vegetal. l) Sistemas de classificação.2-Gestão de recursos naturais. 3- Desenvolvimento sustentável; 4Qualidade e meio ambiente; 5- Saúde, segurança e meio ambiente; 6- Planejamento urbano. 7- Ciências do Ambiente. 8Gênese, morfologia e classificação de solos. 9- Capacidade de uso e conservação de solos. 10- Prática e manejo florestal. 11Uso sustentável dos recursos florestais. 12- Controle da erosão de solos. 13- Recuperação de áreas degradadas em especial
de nascentes e matas ciliares. 14- Avaliação de Impactos Ambientais. 15- Planejamento e Implantação de Sistemas de Gestão
Ambiental. 16- Recuperação de Áreas Degradadas. 17- Monitoramento e controle de poluição das águas. 18- Planejamento
dos Recursos Hídricos.

TODOS OS CARGOS NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e análise do texto: compreensão e significado contextual das palavras e expressões do texto;
interpretação do texto; gêneros e tipologias textuais. Fonética e Fonologia: ortografia; acentuação gráfica. Morfologia: as
classes de palavras. Sintaxe: frase, oração, período; termos essenciais da oração; termos integrantes da oração (objeto direto,
indireto, complemento nominal); termos acessórios da oração. Conjunções coordenativas (relação de sentido entre as
conjunções e as orações do texto); conjunções subordinativas adverbiais (relação de sentido entre as conjunções e as orações
do texto); concordância verbal e nominal. Suplemento ou Apêndice: crase; pontuação; funções do QUE e do SE; figuras de
linguagem; vícios de linguagem.
INFORMÁTICA: Utilização do Sistema Operacional Windows XP. Configurações Básicas do Windows XP. Aplicativos Básicos
(bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). Textos Microsoft Word (2007) e Planilha Eletrônica Excel (2007). Recursos
Básicos e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). Configuração de Impressoras. Noções básicas de Internet (Internet
Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico – Outlook.
MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Álgebra: sequências, conceitos, operações
com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos,
representação geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa,
peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e
gráficos; Matrizes; Progressão Aritmética / Geométrica; Noções de probabilidade

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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ADVOGADO: Direito Constitucional: Natureza, objeto e conteúdo científico do Direito Constitucional; conceito, objeto,
elementos e supremacia da Constituição; controle da constitucionalidade; princípios constitucionais. Constituição Federal de
1988: Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Da Organização do Estado. Da Organização dos
Poderes. Emendas constitucionais. Da ordem econômica e social na Constituição Federal - Princípios Gerais Direito
Administrativo: Da Administração Pública: Pessoas Jurídicas de Direito Público. Órgão e Agentes; Da Atividade Administrativa.
Princípios Básicos da Administração. Poderes e Deveres do Administrador Público; O uso e o abuso do Poder dos Serviços
Públicos: Delegação, Concessão, Permissão e Autorização; Dos Poderes Administrativos: Vinculado, Discricionário, Disciplinar,
Regulamentar e de Polícia; dos Atos Administrativos; da Licitação; dos Bens Públicos: Aquisição e Alienação. Administração e
Utilização. Imprescritibilidade, Impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos; das restrições ao Direito de Propriedade:
desapropriação direta e indireta. Retrocessão. Servidão Administrativa. Requisição Administrativa. Direito Civil: Das Pessoas.
Dos Fatos Jurídicos. Dos Bens. Dos Atos Jurídicos. Dos Atos Ilícitos. Da Prescrição. Da Propriedade. Dos Contratos - teoria
geral, da compra e venda, da troca, da doação, da locação de coisas, do empréstimo, do depósito, do mandato, da gestão de
negócios, da sociedade. Das Obrigações. Do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Direito Comercial:
Responsabilidade do Empresário. Da responsabilidade pessoal por prejuízos aos credores. Nas sociedades por quotas de
responsabilidade limitada (Dec. 3708/19). Nas Sociedades Anônimas (Lei n.º 6404/76). Nas Instituições Financeiras (Lei
6024/74). Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica; Dos Contratos Mercantis: Compra e Venda Mercantil, Arrendamento
Mercantil (leasing), Franquia (Franchising), das Operações Bancárias: Contrato de Abertura de Crédito, Mútuo, da Falência; da
Propriedade Industrial: marcas e patentes e sua proteção (Lei n.º 9279/96). Direito Trabalhista: CLT: Consolidação das Leis do
Trabalho. Teoria Geral do Direito do Trabalho, Definição de empregado e de empregador, a relação de emprego, a extinção do
contrato de trabalho, o salário, a equiparação salarial, o décimo terceiro salário, o FGTS, a jornada diária de trabalho, o
descanso semanal remunerado e nos feriados, as férias, o trabalho do menor e da mulher, o empregado rural e o doméstico,
o trabalhador temporário, eventual e avulso, as relações coletivas de trabalho, os sistemas de organização sindical e o direito
de greve; Direito Tributário: Sistema Tributário Nacional, Normas Gerais de Direito Tributário. Competência legislativa dos
estados. Princípios constitucionais gerais aplicáveis ao Direito Tributário. Princípios informadores do Direito Tributário,
especificamente (I) livre Iniciativa, (II) capacidade contributiva e (III) não confisco. Limitações ao poder de tributar. Fontes do
Direito Tributário. Legislação tributária: Tratados e convenções internacionais, Leis complementares, Leis ordinárias, medidas
provisórias e normas complementares. Validez, vigência e eficácia, aplicação e interpretação da legislação tributária. Norma
matriz de incidência tributária. Hipóteses: critérios, material, temporal e espacial; Consequentes: critérios quantitativo, base de
cálculo e alíquota e critério pessoal: sujeito ativo e passivo. Não incidência. Imunidade. Isenção. Benefícios fiscais. Anistia.
Remissão. Deferimento. Obrigação tributária principal e acessória. Conceito. Nascimento, sujeito passivo da obrigação
tributária. Contribuinte e responsável. Responsabilidade solidária, Responsabilidade de terceiros. Responsabilidade por
Infrações. Substituições tributária. Imposição tributária e as convenções particulares. Norma sancionadora; Princípios da
razoabilidade e proporcionalidade; Aplicação pelo Judiciário. Crédito tributário, Lançamento. Natureza Jurídica. Efeitos e
modalidades. Caráter vinculado da atividade do lançamento, Garantias e privilégios do crédito tributário. Suspensão do crédito
tributário. Hipóteses. Moratória. Demais causas de suspensão do credito tributário. Extinção do crédito tributário. Pagamento.
Compensação, Prescrição e decadência. Remissão. Distinção jurídica das espécies tributárias. Imposto. Taxa. Contribuições:
sociais, de intervenção no domínio econômico, de categorias profissionais, Contribuição de melhoria. Preço público. Dívida
ativa. Conceito. Inscrição. A presunção de certeza e liquidez; consectários. Processo tributário: Execução fiscal, consignação
em pagamento, Ação declaratória, Ação anulatória, Ação de repetição de indébito. Ações cautelares e mandado de segurança.
Tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Direito Processual Civil: Jurisdição e competência; Ação, processo e
procedimento. Condições da ação e pressupostos processuais, Formação, suspensão e extinção do processo. Partes e
procuradores. Ministério Público. Atos processuais. Atos do juiz. Prazos. Comunicações dos atos. Nulidades, Petição inicial.
Valor da causa. Pedido. Resposta. Reconvenção. Revelia, Tutela antecipada. Litisconsórcio, assistência e Intervenção de
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terceiros. Julgamento conforme o estado do processo. Audiência preliminar, saneamento e conciliação. Provas. Audiência de
instrução e Julgamento. Sentença, Coisa Julgada. Recursos em geral (noções gerais, espécies e requisitos de admissibilidade),
particularmente os de interposição em primeiro grau. Processo cautelar, Noções gerais. Medidas inominadas e procedimentos
cautelares específicos. Procedimentos especiais. Ação de despejo. Ação de consignação em pagamento. Ações possessórias.
Ação de prestação de contas. Ação de alimentos. Ações de separação e divórcio. Inventário e partilha. Embargos de terceiro.
Execução. Títulos executivos. Liquidação de sentença. Espécies de execução (arts.612 à 735 do CPC). Embargos do devedor.
Procedimentos de Jurisdição voluntária. Assistência Judiciária. Ações e incidentes da Lei de Falências. Mandado de segurança,
ação civil pública e ação monitória. Taxa judiciária. Competência dos Tribunais Civis estaduais. Juizados especiais cíveis. Lei
Orgânica do Município de Rio Bananal/ES.
ASSISTENTE SOCIAL/ASSISTENTE SOCIAL – ÁREA DA SAÚDE: Políticas Sociais Públicas no Brasil; A evolução histórica
do Serviço Social no Brasil; Construção do conhecimento na trajetória histórica da profissão; As questões teóricas
metodológicas do Serviço Social: métodos, instrumentais técnicos-operativos; A pesquisa social e sua relação com a prática
do Serviço Social; Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate contemporâneo; Planejamento e
administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática profissional e a prática institucional; O processo de trabalho
no Serviço Social; Interdisciplinaridade; Movimentos sociais; Terceiro Setor; Fundamentos Legais: Estatuto da Criança e do
Adolescente; Lei Orgânica da Assistência Social; Código de Ética do Assistente Social; Seguridade Social; Sistema Único de
Saúde; Sistema Único de Assistência Social; Estatuto do Idoso; Lei Federal N.º 8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do
Assistente Social). Lei Orgânica do Município de Rio Bananal/ES.
ENGENHEIRO
CIVIL:
OrçamentoePlanejamentodeObras,EngenhariadeAvaliações,EstruturasdeConcretoArmado,Fundações,PatologiasemEdifícios,
PráticasdeConstruçãoCivil,AnáliseEstruturalEstática,InstalaçõesHidráulicas,InstalaçõesElétricas,QualidadenaIndústriadaConstruçãoCivil,Mecânicadossolos,Estruturasdem
adeira,DrenagemdeÁguasPluviais,MateriaisdeConstrução.LegislaçãoAmbiental.DireitoUrbanístico.
MÉDICO PLANTONISTA: Política de Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos
Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e
atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica.
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial.
Insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose,
tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e
crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença
diverticular de cólon, Insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base,
nefrolitíase, infecções urinárias. Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertireoidismo, doenças da
hipófise e da adrenal. Anemias hipocrônicas, macrociticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios da
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Osteoartrose, doença reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral,
meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão.
Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose,
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malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses.
Escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses urticária, anafilaxia, intoxicações exógenas
agudas. Urgência e emergência em Clínica Médica, urgência e emergência do trauma. Demais conhecimentos compatíveis
com as atribuições do cargo. Lei Orgânica do Município de Rio Bananal/ES.
MÉDICO (20 horas): Alcoolismo, anemias, ansiedade, arritmias cardíacas, artrites, asma brônquica, avaliação periódica de
saúde, cardiopatias isquêmicas, cefaléias, cirrose, constipação intestinal, dengue, depressão, diabetes mellitus, diarreia,
dislipidemias, D.P.O.C., doenças sexualmente transmissíveis, esquistossomose, hanseníase, hepatites, hipercalcêmicas,
hipertensão arterial sistêmica (HAS), hipocalcemias, hipoglicemia, hipotireoidismo, infecções urinárias, infecções respiratórias,
insuficiência arterial periférica, insuficiência venosa, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, leptospirose, leishmaniose,
meningites, obesidade, osteoporose, pancreatites, parasitoses intestinais, perdas transitórias da consciência, refluxo
gastresofagiano, S.I.D.A., síndrome do cólon irritável, síndrome do ombro doloroso, tabagismo, tireotoxicose, tonturas e
vertigens, transtornos do sono, tuberculose, úlceras pépticas, urolitíase. Ética profissional. Código de Ética Médica;
Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal
de Medicina, Crimes contra a saúde público – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal do Brasil de
1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social;
Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual,
medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico.
Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à
saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Promoção da saúde:
conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos
problemas. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social;
Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual,
medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico.
Portarias e Leis do SUS, Políticas. Lei Orgânica do Município de Rio Bananal/ES.
ENFERMEIRO: Ética, deontologia, bioética e legislação em enfermagem; noções de saúde coletiva e epidemiologia; nutrição
e dietética em saúde; semiologia e semiotécnica em enfermagem; sistematização da assistência em enfermagem; processo de
cuidar em enfermagem clínica em todo o ciclo vital (recém nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); Código de
Ética do profissional de enfermagem, processo de cuidar em enfermagem cirúrgica em todo o ciclo vital (recém nascidos,
criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); processo do cuidar em enfermagem em doenças transmissíveis; processo do
cuidar em enfermagem em emergências e urgências; processo do cuidar em enfermagem em saúde mental e psiquiatria;
administração e gerenciamento em saúde; saúde da família e atendimento domiciliar; biossegurança nas ações de
enfermagem; enfermagem em centro de material e esterilização; programa nacional de imunização. Ética profissional.
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de
saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de
controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis
do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de
Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e
sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde,
Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS. Lei Orgânica do Município de Rio Bananal/ES.
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FISIOTERAPEUTA: Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de cargo muscular.
Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. Indicação, contra-indicação,
técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial
e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia,
semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia;
pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. Ética profissional. Organização
dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde;
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e
tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS,
Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Lei Orgânica do Município de Rio Bananal/ES.
PSICOLOGO: Teorias e técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas psicoterápicas de fundamentação psicanalítica (infância,
adolescência, idade adulta e velhice). O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas (infância e adolescência). Modelos
de psicoterapia. Aplicações clínicas das psicoterapias. Avaliação, métodos e técnicas psicoterápicas. Manejo clínico das
técnicas psicoterápicas. Conhecimentos gerais e específicos dos conceitos clínicos e terapêuticos fundamentais na psiquiatria
e na saúde mental. Modelos de Psicologia do Desenvolvimento, Psicanalítico, Piagetiano, Aprendizagem Social. Cidadania,
classes populares e doença mental. Política de saúde mental no Brasil: visão histórica; Medicina, psiquiatria, doença mental;
Epidemiologia social das desordens mentais; Considerações sobre terapêuticas ambulatoriais em saúde mental; Perspectivas
da psiquiatria pós asilar no Brasil; Saúde mental e trabalho; A história da Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de doença
mental; As Reformas Psiquiátricas; Legislação em Saúde Mental; Nosologia, Nosografia e psicopatologia: a clínica da Saúde
Mental. Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. Projeto Terapêutico. Multidisciplinariedade. Noções básicas de
psicanálise e suas interfaces com a saúde mental; Psicologia e Educação. Transtornos de Personalidade. Organização dos
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento;
Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Lei Orgânica
do Município de Rio Bananal/ES.
BIOQUÍMICO: FARMACOLOGIA: Farmacocinética - Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos medicamentos; Toxicologia;
Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e biossegurança em farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância;
Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia baseada em evidências. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS: Conceitos
Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações
de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL: Controle
de Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e dispensarão); Portaria 344/98; Medicamentos de referência,
similares e genéricos. FARMACOTÉCNICA E TECNOLOGIA FARMACÊUTICA: Manipulação de Fórmulas Magistrais; Boas
Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição,
Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de Grande
volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. CONTROLE DE QUALIDADE: Controle
de Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos - Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e
microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. ÉTICA PROFISSIONAL: Legislação Sanitária aplicada à
Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da profissão farmacêutica no Brasil e no mundo.
Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos. História da Saúde Público no Brasil. O SUS.
EPIDEMIOLOGIA: Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos Epidemiológicos. Indicadores de Saúde
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Gerais e Específicos. Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Noções de
controle de infecção hospitalar. LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS: Administração de Farmácia
dispensarão, aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; Boas práticas
de armazenamento e estocagem de medicamentos; Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de
Armazenamento; Controle e planejamento de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal,
Ponto de Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e Dispensação de
Medicamentos. Código de ética do Farmacêutico, Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos
Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicos de Saúde e Pacto pela Saúde. Lei Orgânica de
Rio Bananal/ES.
NUTRICIONISTA:
Alimentosenutrientes.Fisiologiaemetabolismodanutrição.Fundamentosbásicosemnutriçãohumana.
Microbiologiadosalimentos,saúdepúblicoelegislação.Alimentosdietéticosealternativos.Produção:administraçãodeserviçosdealim
entação.Planejamentodoserviçodenutriçãoedietética;aspectosfísicosdoserviçodenutriçãoedietética;sistemadedistribuiçãoderefe
ições;serviçosdealimentaçãohospitalar.Critériosparaelaboraçãodecardápios.Saneamentoesegurançanaproduçãodealimentoser
efeições.Gestãodeestoque:curvaABC.Controlehigiênicosanitáriodosalimentos.Análisedeperigosepontoscríticosdecontrole(APP
CC).Dietoterapia.SaúdePúblico:avaliaçãonutricionalhospitalar
eambulatorial.Dietoterapianaspatologiasdotubogastrointestinaleórgãosanexos(fígado,pâncreas,endócrinoeexócrinoeviasbiliare
s).Dietoterapianaspatologiasrenais.Dietoterapianaspatologiascardiovasculares.Dietoterapianaobesidadeemagreza.Dietoterapia
nascirurgiasdigestivas.Dietoterapianagravidezelactação.Atençãonutricionalaoidoso.Avaliaçãoeinternaçãodeexameslaboratoriai
sderotina.Internaçãodroganutrientes.Dietoterapiapediátrica:avaliaçãonutricional;orientaçãonutricionalnassíndromesdiarreicas;o
rientaçãonutricionalnarecuperaçãodo
desnutrido,orientaçãonutricionalnasafecçõesrenais,orientaçãonutricionalnaobesidade,nasdoençasgastrointestinais,nascirurgias
digestivas,naspneumopatias,naserosmatosdometabolismo.Terapianutricionalparenteraleenteral.Éticaprofissional.Organizaçãod
osserviçosdesaúdenoBrasil:SistemaÚnicodeSaúdePrincípiosediretrizes,controlesocial;Indicadoresdesaúde;Sistemadenotificaç
ãoedevigilânciaepidemiológicaesanitária;Endemias/epidemias:Situaçãoatual,medidasdecontroleetratamento;Planejamentoepro
gramaçãolocaldesaúde,DistritosSanitárioseenfoqueestratégico.PortariaseLeisdoSUS,PolíticasPúblicosdeSaúdeePactopelaSaú
de.ConstituiçãoFederalde1988–
ART205ao219.LeiFederal9394/96.LeiFederal8069/90EstatutodaCriançaedoAdolescente.PCNseRCNs.
LeiOrgânicadoMunicípiodeRio Bananal/ES.
FONOAUDIÓLOGO:Anátomo-Fisiologia do sistema nervoso central; Anátomo-Fisiologia da audição; Anátomo-Fisiologia do
sistema sensório motor oral (incluindo fissuras lábiopalatinas e disfagias); Anátomo-Fisiologia da voz; Intervenção
fonoaudiológica em recém-nascidos; Avaliação, diagnóstico e intervenção em Audiologia (incluindo próteses auditivas);
Aquisição, desenvolvimento, distúrbios e intervenção fonoaudiológica na linguagem oral (incluindo gagueira e afasia);
Aquisição, desenvolvimento, alterações e intervenção na linguagem escrita (incluindo dislexia); Atuação fonoaudiológica junto
ao idoso; Classificação, conceito, etiologia e reabilitação vocal (incluindo câncer de laringe); Fonoaudiologia e saúde pública;
Fonoaudiologia escolar.Lei Orgânica do Município de Rio Bananal/ES.
ODONTÓLOGO: Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para orais; Cárie dentária e suas
sequelas; Neoplasias benignas de origem não-dontogênica; Lesões pré-malignas e malignas da cavidade oral; Tumores
odontogênicos e não-odontogênicos; Cistos odontogênicos e não-odontogênicos; Manifestações orais das doenças sistêmicas
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e infecções orais por fungos, vírus e bactérias; Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares; Aspectos
emiológicos da prática odontológica: anamnese, exames objetivos e complementares. FARMACOLOGIA- Conceitos gerais de
vias de introdução e eliminação dos medicamentos e suas posologias; Anestésicos locais, analgésicos, anti-inflamatórios,
antibióticos, quimioterápicos e coagulantes: uso em odontologia; Pacientes especiais fármacos-dependentes, condutas do
profissional de odontologia; Tratamento das emergências médicas no consultório dentário; Interações medicamentosas de
interesse do cirurgião-dentista. DENTÍSTICA - Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo do campo operatório,
isolamento relativo e absoluto do campo operatório - instrumental e técnica; Técnicas de aumento de coroa clínica, cirurgia de
cunha distal e proximal, espaço biológico - conceitos e importância; Materiais dentários: resina composta, ionômero de vidro,
compômeros, amálgama dentário e materiais utilizados na proteção do complexo pulpar; Clareamento dental. CIRURGIA Períodos pré e pós- operatórios; Exodontia; Acidentes e complicações em cirurgia buco-rnaxilo-facial: Cirurgia dos dentes
inclusos; Princípios gerais de traumatologia buco-maxilo-facial: Tratamento cirúrgico das infecções orais bem como de cistos e
tumores da cavidade oral; Cirurgia pré-protética; Instrumental cirúrgico; Anestesiologia. RADIOLOGIA - Princípios gerais de
aplicação em odontologia; Conceito e física das radiações; Filmes e métodos de processamento radiográfico; Efeitos biológicos
dos RX; Técnicas radiográficas intra e extra orais; Métodos de localização radiográfica; Interpretação radiográfica das patologias
orais; Novos métodos em imagenologia odontológica. BIOSSEGURANÇA EM ODONTÕLOGIA - Métodos de controle de
infecção e esterilização; Proteção profissional e do paciente. OCLUSÃO- Fundamentos de oclusão e dos movimentos
mandibulares; Classificação, diagnóstico e tratamento das disfunções têmporo- mandibulares. Lei Orgânica do Município de
Rio Bananal/ES.
PROFESSOR I: Desenvolvimento e aprendizagem. Desenvolvimento da criança na primeira infância. A construção do
pensamento e da linguagem. Competências e habilidades da criança de zero a cinco anos. Conceitos básicos da Educação
Infantil. Aprender e ensinar na educação infantil. Planejamento, execução de atividade e avaliação na educação infantil.
Organização do tempo e do espaço das atividades. Interdisciplinaridade. Inclusão escolar. Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil – RCNEI - Relação educação escola e sociedade. Sociedade e cultura brasileira. Concepções políticofilosóficas de educação. O papel político, ético e social do professor. Psicologia da educação desenvolvimento e aprendizagem:
concepções e teorias A relação professor, aluno e escola. Cotidiano escolar: Desenvolvimento e aprendizagem. O processo de
ensino aprendizagem. Instrumentos metodológicos da aprendizagem. Planejamento (o papel dos objetivos educacionais e os
conteúdos de aprendizagem), Lei Municipal 2.630/05 de Rio Bananal/ES.
PROFESSOR II (EDUCAÇÃO FÍSICA): Organização de competições nas aulas de educação física; organização de
competições de desportos individuais; Aprendizagem Motora e Educação Física; Limites e Possibilidades; A aprendizagem
motora no esporte; Desenvolvimento e ensino da antecipação motora, regras, técnicas para aprendizagem execução e
aplicações no atletismo, futebol, futsal, natação, voleibol, basquetebol, handebol, dentre outras modalidades desportivas;
Orientação das funções da equipe de arbitragem e pessoal envolvido; Educação física e sociedade; A importância de educação
física no processo ensino aprendizagem; Planejamento e sua evolução; Aspectos psicossociais; Metodologia; Seleção de
conteúdo; Anatomia Humana; Aspectos gerais do corpo humano; sistemas - Princípios biológicos básicos do treinamento
esportivo; Socorro e Urgências no esporte; Esporte, jogos e atividades rítmicas e expressivas; Características sócio-efetivas,
Motoras e cognitivas; Jogo cooperativo; Perspectivas educacionais através do lúdico; Regulamento e regras; Atividades em
geral; Contexto Histórico, Fundamentos e Aspectos Técnicos do Handebol; Contexto Histórico, Fundamentos e Aspectos
Técnicos do Basquetebol; Contexto Histórico, Fundamentos e Aspectos Técnicos do Voleibol; Contexto Histórico, Fundamentos
e Aspectos Técnicos do Futebol de Campo e Futsal; Contexto Histórico, Fundamentos e Aspectos Técnicos do Judô; Contexto
Histórico, Fundamentos e Aspectos Técnicos da Natação; Planejamento de Ensino dos Esportes Coletivos: uma visão crítica e
contextualizada; Aspectos Táticos do Basquetebol e Handebol: sistemas de marcação e seu processo de evolução;
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Basquetebol e Handebol de alto rendimento: evolução tática no sistema ofensivo, características e aplicabilidade em equipes
de alto rendimento; Treinamento físico, técnico e tático nos esportes coletivos (voleibol, basquetebol, handebol, futebol de
campo, futsal, natação, judô, jiu-jitsu, vôlei de praia): princípios, similaridades e diferenças. Lei Orgânica do Município de Rio
Bananal/ES.
PROFESSOR II (MATEMÁTICA): 1. Aritmética e Conjuntos: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais
e reais); operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo. Proporcionalidade. 2. Álgebra:
Equações de 1º e 2º graus; funções elementares, suas representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas,
exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas; polinômios; números complexos;
matrizes, sistemas lineares e aplicações na informática; fundamentos de matemática financeira. 3. Espaço e Forma: Geometria
plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica. 4. Tratamento de Dados: Fundamentos de
estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e interpretação de informações expressas em gráficos e tabelas;
Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos temas transversais. MEC/SEF. 1997. Primeiro e Segundo ciclos do
Ensino Fundamental. Lei Orgânica do Município de Rio Bananal.
PROFESSOR II (HISTÓRIA): Fundamentos teóricos do pensamento histórico – História Positivista, Marxista, Nova História e
as correntes atuais do pensamento historiográfico. TRABALHO E SOCIEDADE – Organização temporal e espacial das relações
sociais de produção, destacando o trabalho na Modernidade. O trabalho no capitalismo, terceirização, o trabalho informal,
diferentes tipos de exploração, alienação e os movimentos de resistência. CULTURA – Representações culturais, mudanças
culturais relacionadas aos meios de comunicação e aos movimentos sociais. Conceito de mestiçagem cultural. IDEIAS E
PRÁTICAS REVOLUCIONÁRIAS – Tecnológicas: industrial e dos meios de comunicação. Sociais: movimentos feministas e de
jovens; ascensão do proletariado; as lutas étnicas. Políticas e ideológicas: grupos e correntes de contestação. PODER E
VIOLÊNCIA – Regimes autoritários do mundo contemporâneo e poder dos grupos organizados. Movimentos de resistências e
reivindicatórios. GLOBALIZAÇÃO – Meios de comunicação e transporte. A invenção da imprensa e divulgação de ideias. Novas
formas de integração e desintegração econômica e distribuição de poder. A modernização do Brasil. NAÇÃO E
NACIONALIDADE – O princípio das nacionalidades e a formação do Estado Nacional Brasileiro. Culturas e identidades.
Disputas étnicas no Brasil, África e Europa. CIDADANIA – O Estado e a participação política do cidadão. Cidadania e liberdade:
escravidão na Antiguidade e nos tempos modernos, servidão, movimentos em prol da igualdade étnica. Cidadania e
manifestações culturais. Movimentos de preservação da memória nacional e dos grupos sociais. A construção de noções de
temporalidade na história ensinada. Legislação da Educação Básica, LDB Leis de Diretrizes e Bases da Educação PCN
Parâmetros Curriculares Nacionais, PPP - Projeto Político Pedagógico. Lei Orgânica do Município de Rio Bananal/ES.
PROFESSOR II (LINGUA PORTUGUÊS): Acordo Ortográfico, Linguagem escrita: vocabulário, ortografia, pontuação, sílabas,
acentuação gráfica, classes gramaticais, conjugação de verbos, regência, concordância, fonética, formação de palavras,
linguagem figurada, discurso direto e indireto, analise sintática, cargo de pronomes, formas de tratamento, interpretação de
textos, redação, versificação. Legislação da Educação Básica, LDB Leis de Diretrizes e Bases da Educação PCN Parâmetros
Curriculares Nacionais, PPP - Projeto Político Pedagógico, Perspectivas Atuais da Educação, Currículo Escolar,
Interdisciplinaridade, Diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: Mediação professor aluno, Plano de aula,
Procedimentos metodológicos, Avaliação da aprendizagem, Inclusão. Lei Orgânica do Município de Rio Bananal/ES.
PEDAGOGO: Conhecimentos Específicos para a área de atuação: Conteúdos de Ensino Fundamental da 1ª ao 5ª ano, de
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: Português, Matemática, História, Geografia e Temas Transversais.
Planejamento do Ensino, Interdisciplinaridade no Trabalho Pedagógico. Avaliação de Ensino. A relação Ensino – Aprendizagem
numa Visão Construtivista Sócio – Interacionista e LDB.Conhecimentos Pedagógicos e Legislação: Carga social da escola e
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compromisso social do educador - Concepções de Educação e Escola - Ética no trabalho docente - Tendências educacionais
na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do
educando e da sociedade. Projeto Político Pedagógico. Diferenças e Preconceitos na escola. Currículo em ação. Avaliação.
Educação Inclusiva. Gestão Participativa na escola. Alfabetização em processo. Reflexões sobre alfabetização. A psicogênese
da língua escrita. Constituição Federal de 1988 - ART 205 ao 219. Lei Federal 9394/96. Lei Federal 8069/90 Estatuto da Criança
e do Adolescente. Lei Orgânica do Município de Rio Bananal/ES.

ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

ADVOGADO: Assessorar, assistir e acompanhar o desenvolvimento de programas, projetos e serviços desenvolvidos nas
áreas de fazenda, ação social, educação, saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico entre outras áreas; emitir parecer
técnico-jurídico; Definir a natureza jurídica da questão apresentada, coletando informações, pesquisando a possibilidade
jurídica da questão, interpretando a norma jurídica, escolhendo a estratégia da atuação e expondo as possibilidades de êxito;
Estudar e redigir minutas de projetos de leis, decretos, atos normativos, atos administrativos, convênios e termos administrativos
bem como documentos contratuais de toda espécie, em conformidade com as normas legais; Acompanhar o andamento dos
processos em todas as suas fases, para garantir seu trâmite legal até a decisão final; Interpretar normas legais e administrativas
diversas, para responder a consultas das unidades da Prefeitura; Estudar questões de interesse da Prefeitura que apresentem
aspectos jurídicos específicos; Prestar assessoramento jurídico aos Conselhos Municipais, analisando as questões formuladas
e orientando quanto aos procedimentos cabíveis; Manter contatos com órgãos judiciais, do Ministério Público e com
serventuários da Justiça de todas as instâncias; Acompanhar inquéritos, sindicâncias e processos administrativos; Participar
da elaboração, planejamento, desenvolvimento e avaliação de serviços e benefícios estabelecidos na LOAS e de programas e
projetos da Prefeitura que objetivem ações para públicos específicos da sociedade, tais como crianças e adolescentes, idosos,
famílias; Participar da elaboração das Políticas Sociais do Município; Executar outras atribuições afins.
ASSISTENTE SOCIAL: 1.Quando na área de atendimento à população do Município:Coordenar a execução dos programas
sociais desenvolvidos pela Municipalidade; Coordenar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos
específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal portadores de deficiência, idosos,
entre outros; Elaborar, coordenar e executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de
trabalho; Participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene,
saneamento, educação; Organizar atividades ocupacionais para menores, idosos e desamparados; Orientar o comportamento
de grupos específicos de pessoas em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e
outros; Realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios; Promover, por meio de técnicas
próprias e através de entrevistas, palestras, visitas em domicílios e outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais
identificados entre grupos específicos de pessoas; Organizar e manter atualizadas referências sobre as características
socioeconômicas dos assistidos nas unidades de assistência social da Prefeitura; Aconselhar e orientar a população nos postos
de saúde, escolas, creches municipais, centro comunitários, entre outras unidades assistenciais da Prefeitura a fim de
solucionar a demanda apresentada; 2. Quando na área de atendimento ao servidor municipal: Coordenar, executar ou
supervisionar a realização de programas de serviço social, desenvolvendo atividades de caráter educativo, recreativo ou de
assistência à saúde para proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e familiar dos servidores municipais; Colaborar
no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, identificando e atuando na remoção dos fatores psicossociais e
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econômicos que interferem no ajustamento funcional e social do servidor; Encaminhar, através da unidade de administração
de pessoal, servidores doentes e acidentados no trabalho ao órgão de assistência médica municipal; Acompanhar a evolução
psicofísica de servidores em convalescença, proporcionando-lhes os recursos assistenciais necessários, para ajudar em sua
reintegração ao serviço; Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional e social por
diminuição da capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre suas relações empregatícias; Levantar, analisar e
interpretar para a Administração da Prefeitura as necessidades, aspirações e insatisfações dos servidores, bem como propor
soluções; Estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambientais e sociais do trabalho; Esclarecer e
orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, normas e decisões da Administração da Prefeitura; 3. Atribuições
comuns a todas as áreas: Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de
atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e
palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de
grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos,
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos
ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
ENGENHEIRO CIVIL: Avaliar as condições requeridas para obras, estudando o projeto e examinando as características do
terreno disponível para a construção; Calcular os esforços e deformações previstos na obra projetada ou que afetem a mesma,
consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, pressões de água,
resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na
construção; Consultar outros especialistas da área de engenharia e arquitetura, trocando informações relativas ao trabalho a
ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a ser executada; elaborar o projeto
da construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mãode-obra necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo aos superiores imediatos para a
aprovação; Preparar o programa de execução do trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que
se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; Dirigir a execução de
projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos
prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendados; Elaborar, dirigir e executar projetos de engenharia civil relativos
a vias urbanas e obras de pavimentação em geral; Elaborar normas e acompanhar concorrências; Acompanhar e controlar a
execução de obras que estejam sob encargo de terceiros, atestando o cumprimento das especificações técnicas determinadas
e declarando o fiel cumprimento do contrato; Analisar processos e aprovar projetos de loteamento quanto aos seus diversos
aspectos técnicos, tais como orçamento, cronograma, projetos de pavimentação, energia elétrica, entre outros; Promover a
regularização dos loteamentos clandestinos e irregulares; Aprovar projetos de construção, demolição ou desmembramento de
áreas ou edificações particulares; Fiscalizar a execução de planos de obras de loteamentos, verificando o cumprimento de
cronogramas e projetos aprovados; Participar da fiscalização do cumprimento das normas de posturas e obras realizadas no
Município, conforme o disposto em legislação municipal; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de
atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de
atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares,
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realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
NUTRICIONISTA: Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor
cardápios especiais visando suprir as deficiências diagnosticadas; Elaborar programas de alimentação básica para os
estudantes da rede escolar municipal, para as crianças das creches, para as pessoas atendidas nos postos de saúde e nas
demais unidades de assistência médica e social da Prefeitura; Acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos,
para analisar sua eficiência; Supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela Prefeitura, visitando sistematicamente
as unidades, para o acompanhamento dos programas e averiguação do cumprimento das normas estabelecidas; Acompanhar
e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos professores da rede municipal de ensino e das creches; Elaborar
cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os programas assistenciais desenvolvidos pela Prefeitura;
Planejar e executar programas que visem a melhoria das condições de vida da comunidade de baixa renda no que se refere a
difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de educação do consumidor; Participar do planejamento da área
física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas, aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais e estéticos, visando
racionalizar a utilização dessas dependências; Elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios, calculando
e determinando as quantidades necessárias à execução dos serviços de nutrição, bem como estimando os respectivos custos;
Pesquisar o mercado fornecedor, seguindo critério custo-qualidade; Emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros
alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para a realização dos programas; Levantar os problemas concernentes à
manutenção de equipamentos, à aceitabilidade dos produtos e outros, a fim de estudar e propor soluções para resolvê-los;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
PSICÓLOGO: 1. Quando na área da psicologia clínica: Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou
problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico
e tratamento; Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões normais de comportamento e
relacionamento humano; Articular-se com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução de programas de
assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e
empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico; Prestar assistência
psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situações resultantes
de enfermidades; Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos
subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; 2. Quando na área da psicologia do trabalho: Exercer atividades
relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de
programas; Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho;
Estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional, estabelecendo os requisitos mínimos de
qualificação psicológica necessária ao desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes ao Quadro de Pessoal da
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Prefeitura; Realizar pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura, visando a identificação das fontes de dificuldades no
ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas julgadas
convenientes; Estudar e propor soluções para a melhoria de condições ambientais, materiais e locais do trabalho; Apresentar,
quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para maior eficiência da aprendizagem no trabalho e
controle do seu rendimento; Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional por
diminuição da capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre suas relações empregatícias; Receber e orientar os
servidores recém-ingressos na Prefeitura, acompanhando a sua integração à função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho;
3. Quando na área da psicologia educacional: Aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento
intelectual, social e emocional do indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia; Proceder ou
providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza,
baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia da personalidade e no psicodiagnóstico. Participar na elaboração de planos
e políticas referentes ao sistema educacional, visando promover a qualidade, a valorização e a democratização do ensino;
Estudar sistemas de motivação da aprendizagem, métodos novos de treinamento, ensino e avaliação, baseando-se no
conhecimento dos processos de aprendizagem, da natureza e causas das diferenças individuais, para auxiliar na elaboração
de procedimentos educacionais diferenciados capazes de atender às necessidades individuais; Analisar as características de
indivíduos supra e infradotados, utilizando métodos de observação e experiências, para recomendar programas especiais de
ensino compostos de currículos e técnicas adequadas às diferentes qualidades de inteligência; Participar de programas de
orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem de aptidões e outros meios, a fim de contribuir para a futura
adequação do indivíduo ao trabalho e sua consequente auto realização; Identificar a existência de possíveis problemas na
área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos
psicológicos, para aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para
tratamento com outros especialistas; Prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino e das creches
municipais, auxiliando na solução de problemas de ordem psicológica surgidos com alunos, colaborando para a compreensão
e para a mudança do comportamento de educadores e educandos no processo ensino-aprendizagem; 4. Atribuições comuns
a todas as áreas: Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar
das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município,
proporcionando condições instrumentais e sociais que facilitem o desenvolvimento da comunidade, bem como condições
preventivas e de soluções de dificuldades, de modo a atingir os objetivos escolares, educacionais, organizacionais e sociais;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE: Implementar projetos, estudar etapas de desenvolvimento do projeto, interpretar plantas,
fluxogramas de projetos, orientar implantação de projetos, adequar procedimentos operacionais, identificar problemas
operacionais na implantação de projetos, propor melhorias em projetos; Coordenar equipes de trabalho, elaborar plano de
trabalho, dimensionar equipes de trabalho, distribuir tarefas, orientar equipes de trabalho, monitorar cumprimento das normas
e legislação no trabalho, identificar necessidades de treinamento, capacitar operadores; Operar máquinas, equipamentos e
instrumentos, identificar procedimentos de operação, avaliar funcionamento das máquinas e equipamentos, ajustar máquinas
e equipamentos, calibrar equipamentos e instrumentos (pluviógrafo, linígrafo, oxímetro e phmetro), fornecer subsídios para
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elaborar plano de manutenção, solicitar manutenção periódica das máquinas e equipamentos, programar paradas para
manutenção, propor melhorias nas máquinas, equipamentos e instrumentos; Coordenar processos de controle ambiental,
utilidades, tratamento de efluentes e levantamentos meteorológicos, programar aquisição e estocagem de matéria-prima e
insumos, ajustar parâmetros operacionais de otimização dos processos, avaliar eficiência dos processos, avaliar capacidade
produtiva do processo de ar, vapor, óleo e gases, controlar custos operacionais, determinar vazões líquidas e índices inerentes
ao controle do processo, realizar inspeções e vistorias técnicas, controlar distribuição dos produtos gerados (vapor, ar e
efluentes), testar novos produtos químicos e equipamentos, identificar os aspectos ambientais e impactos associados, cumprir
objetivos e metas ambientais, definir local de armazenagem dos resíduos e efluentes; Realizar análises físico-químicas e
microbiológicas dos efluentes, preparar ambiente para análises, suprir ambiente de análises com reagentes, vidrarias e
equipamentos, coletar amostras, preservar amostras coletadas, identificar amostras e pontos de coletas, manusear vidrarias,
instrumentos e equipamentos, manipular produtos químicos e biológicos, interpretar resultados analíticos, elaborar laudos,
relatórios e planilhas dos resultados analíticos, encaminhar amostras para análises externas complementares; Implementar
ações de gestão ambiental, avaliar amplitude dos impactos ambientais, definir medidas corretivas, estabelecer prazos, ações
e responsabilidades, aplicar ações corretivas, analisar resultados das ações corretivas, atender normas e legislação ambiental,
propor ações preventivas; Monitorar a segurança no trabalho, fornecer subsídios para elaboração do mapa de riscos, interpretar
mapa de riscos, controlar uso dos equipamentos de proteção (individual e coletiva), cumprir procedimentos de emergência,
fornecer informações para procedimentos de emergência, informar sobre precauções de produtos e resíduos gerados no
processo.
AGENTE FISCAL: 1.Quanto à área de meio ambiente: Exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção
ambiental contidas em leis ou em regulamentos específicos; Organizar coletâneas de pareceres, decisões e documentos
concernentes à interpretação da legislação com relação ao meio ambiente; Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos
necessários à execução da fiscalização externa; Inspecionar guias de trânsito de madeira, caibro, lenha, carvão, areia e
qualquer outro produto extrativo, examinando-as à luz das leis e regulamentos que defendem o patrimônio ambiental, para
verificar a origem dos mesmos e apreendê-los, quando encontrados em situação irregular; Emitir pareceres em processos de
concessão de licenças para localização e funcionamento de atividades real ou potencialmente poluidoras ou de exploração de
recursos ambientais; Acompanhar a conservação dos rios, flora e fauna de parques e reservas florestais do Município,
controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento de práticas, para comprovar o cumprimento das instruções
técnicas e de proteção ambiental; Instaurar processos por infração verificada pessoalmente; Participar de sindicâncias
especiais para instauração de processos ou apuração de denúncias e reclamações; Realizar plantões fiscais e emitir relatórios
sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; Contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e
solicitando socorro; Articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de policiamento, sempre que necessário;
Redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos relativos aos serviços de fiscalização executados; Formular
críticas e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes; Executar
outras atribuições afins. 2.Quanto à área de obras e posturas: Verificar a regularidade do licenciamento de atividades
comerciais, industriais e de prestação de serviços, em face dos artigos que expõem, vendem ou manipulam e dos serviços que
prestam; Verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a
documentação exigida; Verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo
de comércio, bem como quanto à observância de aspectos estéticos; Inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando
o cumprimento das normas relativas à localização, à instalação, ao horário e à organização; Verificar a regularidade da exibição
e utilização de anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem como a propaganda comercial afixada
em muros, tapumes e vitrines; Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos,
bem como a observância das escalas de plantão das farmácias; Verificar, além das indicações de segurança, o cumprimento
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de posturas relativas a fabrico, manipulação, depósito, embarque, desembarque, transporte, comércio e uso de inflamáveis,
explosivos e corrosivos; Apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou
abandonados em ruas e logradouros públicos; Orientar a população quanto à ilegalidade do depósito de lixo em áreas públicas,
propondo a colocação de placas educativas ou prestando orientações pessoalmente, visando manter a cidade limpa e evitar a
propagação de doenças; Receber as mercadorias apreendidas e guardá-las em depósitos públicos, devolvendo-as mediante o
cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; Verificar o licenciamento de placas comerciais nas
fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais; Verificar o licenciamento para realização de festas populares
em vias e logradouros públicos; Verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos
promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente
habilitado; Verificar as violações às normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas,
alto-falantes, bandas de música, entre outras; Verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente à
obras públicas e particulares; Verificar imóveis recém-construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das
instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de
concessão de carta de habitação ( habite-se); Verificar o licenciamento de construção ou reconstrução, notificando,
embargando ou autuando as que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o
autorizado; Embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas; Solicitar ao profissional da área a vistoria de obras que
lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes; Verificar a colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução,
bem como a carga e descarga de material na via pública; Verificar a existência de habite-se para imóveis construídos,
reconstruídos ou que tenham sofrido obras de vulto; Acompanhar os Arquitetos e Engenheiros da Prefeitura nas inspeções e
vistorias realizadas em sua jurisdição; Inspecionar a execução de reformas de próprios municipais; Verificar se alinhamentos e
cotas indicados nos projetos, bem como todas as especificações do mesmo estão cumpridas; Auxiliar no cadastramento de
vias públicas, levantando dados relativos à urbanização das mesmas, com vistas à manutenção do cadastro urbano da
Prefeitura e à cobrança de tributos; Intimar, autuar, interditar, estabelecer prazos e tomar outras providências com relação aos
violadores de lei, normas e regulamentos concernentes às obras particulares; Realizar sindicâncias especiais para instrução
de processos ou apuração de denúncias e reclamações; Emitir as licenças previstas pela regulamentação urbanística do
Município tais como licença para ligação provisória de água, licença para ligação de luz em áreas verdes, dentre outras; Emitir
certidões de existência e de demolição de imóveis, procedendo ao levantamento cadastral do imóvel na Prefeitura bem como
ir ao local onde o imóvel está cadastrado para certificar-se, pessoalmente, a sua existência ou demolição; Intimar, autuar,
estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos violadores das posturas municipais e da legislação urbanística;
Realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; Coletar e fornecer
dados para a atualização do cadastro urbanístico do Município; Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a
chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas; Executar outras atribuições afins. 3. Atribuições
comuns a todas as áreas: Articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de policiamento, sempre que
necessário; Redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos relativos aos serviços de fiscalização executados;
Formular críticas e propor sugestões que fizerem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes;
Orientar os servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas da classe. Executar outras atribuições afins.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e
logística; atendem fornecedores e clientes públicos, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas;
executam serviços gerais de escritórios. tratar documentos, registrar a entrada e saída de documentos, conferir notas fiscais e
faturas de pagamentos, triar documentos, distribuir documentos, conferir dados e datas, verificar documentos conforme normas,
identificar irregularidades nos documentos, conferir cálculos, submeter pareceres para apreciação da chefia, classificar
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documentos, segundo critérios pré-estabelecidos, arquivar documentos conforme procedimentos; preencher documentos,
digitar textos e planilhas, preencher formulários, preparar minutas, redigir escrituras de compra e venda, registrar óbitos,
casamentos e nascimentos, emitir certificados e apólices, averbar transferências de propriedades, digitar notas de lançamentos
contábeis, emitir cartas convite nos processos de compras e serviços, preencher propostas de endosso e renovações de
seguros em geral; Preparar relatórios formulários e planilhas, coletar dados, verificar índices econômicos e financeiros, elaborar
planilhas de cálculos, confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas, efetuar cálculos, redigir atas, elaborar
correspondência, calcular prêmios, dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos; Acompanhar processos
administrativos, verificar prazos estabelecidos, localizar processos, acompanhar notificações de não conformidade, encaminhar
protocolos internos, atualizar cadastro, atualizar dados do plano anual, convalidar publicação de atos, cadastrar avisos de
sinistro, expedir ofícios e memorandos; Atender ao público no local ou a distância, fornece informações sobre serviços públicos,
identificar natureza das solicitações dos clientes, atender fornecedores, registrar reclamações do público; Executar rotinas de
apoio na área de recursos humanos, executar procedimentos de recrutamento e seleção, executar rotinas de admissão de
pessoal, executar rotinas de desligamento de pessoal, dar suporte administrativo à área de treinamento, orientar funcionários
sobre direitos e deveres, controlar frequência dos funcionários, auxiliar na elaboração da folha de pagamento, controlar
recepção e distribuição de benefícios (vale transporte etc), atualizar dados dos funcionários; Prestar apoio logístico, controlar
material de expediente, levantar a necessidade de material, requisitar materiais, solicitar compra de material, conferir material
solicitado, providenciar devolução de material fora de especificação, distribuir material de expediente, controlar expedição de
malotes e recebimentos, controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância), pesquisar preços,comunicarse, expressar-se oralmente, demonstrar habilidade de redação, demonstrar precisão de linguagem.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: Executar serviços simples de escritório, datilografando, arquivando, abrindo pastas, preparando
etiquetas e outros. Efetuar o recebimento e a distribuição de correspondência, documentos, encomendas e processos no seu
setor de trabalho; Auxiliar a protocolar processos, registrando-os em livro apropriado; Ajudar nos serviços simples de escritório,
arquivando, abrindo pastas, preparando etiquetas e outros, quando solicitado; Participar do atendimento ao público no setor,
prestando informações e encaminhando visitantes aos diversos órgãos da Prefeitura; Atender telefonemas, anotando recados
e transmitindo-os aos interessados; Auxiliar nos diversos mandados internos e externos como fotocópias de documentos,
compra de lanches, pagamentos de contas e outros, quando solicitado; Ajudar na coleta de dados, consultando arquivos,
fichários, processos e outros; Ajudar no preenchimento de formulários, mapas, demonstrativos, boletins, guias de recolhimento,
fichas de acompanhamento e controle e outros, quando solicitado; Efetuar cálculos simples com auxílio de máquinas de
calcular; Executar serviços simples de datilografia; Atender às reclamações dos contribuintes e outros; Extrair guias para
pagamentos de impostos e taxas municipais; Auxiliar na classificação de documentos por matérias ou ordem alfabética; Auxiliar
na transcrição de lançamentos em livros fiscais, registrando os comprovantes de transações comerciais; Auxiliar nas atividades
administrativas, simples, nos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Rio Bananal; Participar de reuniões e grupos de
trabalho; Responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e materiais colocados à sua disposição; Desempenhar
outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.
SERVENTE:Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições
de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as
determinações; Percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e
desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; Preparar e servir café e chá a chefia, visitantes e servidores
do setor; Lavar copos, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha; Auxiliar no preparo de refeições, lavando,
selecionando e cortando alimentos; Lavar e passar roupas, observando o estado de conservação das mesmas, bem como
proceder ao controle da entrada e saída das peças; Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens
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relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter
arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a
necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis, equipamentos e utensílios que lhe cabe manter limpos e com
boa aparência; Executar outras atribuições afins.
GUARDA MUNICIPAL: Vigiam dependências e áreas públicas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como
porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo
cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e
restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; escoltam pessoas e mercadorias. Controlam objetos e cargas; vigiam parques
e reservas florestais, combatendo inclusive focos de incêndio. Comunicam-se via rádio ou telefone e prestam informações ao
público e aos órgãos competentes. Controlar o acesso de pessoas em áreas restritas; Rondar as dependências do local de
trabalho; Ligar e desligar sistemas de iluminação; Recomendar o uso de equipamento de proteção individual aos trabalhadores;
Exigir que as pessoas não fumem em locais proibidos; Apartar brigas; Providenciar socorros médicos; Resgatar pessoas
acidentadas na via; Prevenir incêndios; Revistar pessoas, veículos, recintos; Realizar varreduras; Visualizar áreas pelo circuito
fechado de TV; Conduzir infratores à delegacia; Identificar pessoas; Observar o comportamento de pessoas; Abordar pessoas;
Encaminhar pessoas; Auxiliar idosos, deficientes físicos e demais pessoas necessitadas; Recepcionar autoridades; Requisitar
transporte; Relatar ocorrências; Comunicar-se via rádio e ou telefone sobre pessoas, veículos suspeitos e atividades em geral;
Prestar informações ao público; Comunicar ocorrências contra o meio ambiente; Solicitar a presença de autoridade competente;
Informar visitantes sobre normas de segurança;
ATENDENTE: Recepcionar partes, servidores e visitantes nos diversos órgãos da Prefeitura, procurando identificá-los,
averiguando suas pretensões, para prestar-lhe informações, marcar entrevistas, receber recados ou encaminhá-los a pessoa
ou setores procurados. Atender e encaminhar visitantes, partes e funcionários aos locais solicitados, fazer chamadas telefônicas
e transmitir recados, reclamações dos contribuintes e outros; Fornecer informações ao público em geral; Marcar entrevistas;
Anotar recados e comunicá-los em tempo hábil; Receber e encaminhar pessoas e processos; Extrair guias para pagamento de
impostos e taxas municipais; Recepcionar e encaminhar clientes ao serviço de Triagem Municipal; Responsabilizar-se pelo
controle e utilização dos equipamentos e materiais colocados à sua disposição; Participar de reuniões e grupos de trabalho;
Desempenhar outras atribuições, que por suas características, se incluam na sua esfera de competência.
TRABALHADOR BRAÇAL: Executar, sob supervisão, tarefas manuais simples que necessitem de esforço físico, relacionadas
aos serviços de construção, manutenção e recuperação de obras; e outros serviços gerais em obras de construção civil,
logradouros, escolas, creches, ambulatórios e demais instalações municipais. Efetuar a carga, transporte e descarga de
materiais utilizando as mãos ou carrinhos-de-mão, e ferramentas manuais, nos diversos órgãos da municipalidade; Auxiliar na
montagem e desmontagem de andaimes e outras armações, para facilitar a execução das estruturas de apoio; Transportar
materiais para o preparo de argamassa; Preparar argamassa; Fazer capinas; Pintar meio-fio, troncos de árvores e outros;
Escavar valas e fosso extraindo terra, pedras e outros, utilizando pás, picaretas e outras ferramentas manuais; Ajudar a
desentupir redes de esgotos e assentar manilhas; Executar o corte de ferro e tábuas utilizando ferramental adequado; Preparar,
carregar, quebrar e espalhar asfalto em vias públicas; Preparar terrenos para a colocação de pisos em geral; Auxiliar nos
serviços de demolição; Preparar terrenos e plantar gramas, sementes e arbustos, cavando, estercando, nivelando e adubando
canteiros; Auxiliar na construção de alicerces, assentamento de tijolos ou blocos, colocação de armações, esquadrias,
instalação de peças sanitárias, conserto de telhados e outros; Ajudar o pedreiro no assentamento de lajotas, no reboco de
paredes e transporte da argamassa; Preparar, sob orientação, superfícies de paredes, portas, janelas, caixilhos, móveis, latarias
de veículos e equipamentos, aplicando massas, ou lixando as áreas a serem pintadas; Auxiliar nos serviços de reparos em
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redes hidráulicas; Fazer pequenos reparos em vazamentos de torneiras e louças sanitárias; Executar serviços auxiliares de
pintura em paredes, utilizando pincel, brocha ou rolo; Misturar tintas, sob orientação, colocando-as em recipientes, adicionando
água, solvente, secantes e outros componentes específicos, em proporções adequadas; Retirar, limpar e pintar equipamentos,
recolocando-os nos devidos lugares; Participar da execução dos serviços auxiliares de carpintaria; Executar serviços de
lubrificação com graxa e pulverização de óleo em veículos e máquinas; Remover o pó e outros detritos no interior dos veículos,
para mantê-los limpos, utilizando escovas, aspiradores e outros equipamentos similares; Lavar a lataria e demais partes dos
veículos e máquinas, utilizando mangueiras ou bombas d’ água, removedores, estopas e outros materiais e instrumentos, para
dar boa aparência e facilitar sua conservação; Polir a estrutura metálica e os cromados dos veículos, usando polidores para
dar brilho; Efetuar entregas e outros mandados quando solicitado; Ajudar os mecânicos da Prefeitura Municipal de Rio Bananal
em pequenos serviços de oficina; Ajudar no transporte de materiais, aparelhos e equipamentos; Executar serviços de apreensão
de animais abandonados em vias públicas; Ajudar nos serviços de limpeza nas dependências dos diversos órgãos municipais;
Participar de mutirões; Participar de reuniões e grupos de trabalho; Responsabilizar-se pelo controle e utilização dos
equipamentos, utensílios e materiais colocados à sua disposição; Desempenhar outras atribuições que, por suas
características, se incluam na sua esfera de competência.

JARDINEIRO: Compreende os cargos que se destinam a executar trabalhos de jardinagem em praças, parques, jardins e
demais logradouros públicos municipais. Preparar canteiros e sementeiras de flores, árvores, arbustos e outras plantas
ornamentais em jardins, praças, parques e demais logradouros públicos; Realizar as atividades de plantio e replantio de
sementes e mudas, bem como serviços de adubagem e irrigação, entre outros; Manter os parques e jardins livres de ervas
daninhas, pragas e moléstias e em bom estado de conservação e limpeza; Podar, sob supervisão, árvores e arbustos;
Pulverizar defensivos agrícolas, observando as instruções predeterminadas; Zelar pela conservação dos instrumentos de
trabalho; Requisitar o material necessário à execução dos trabalhos; Executar outras atribuições afins.
ELETRICISTA: Compreende os empregos que se destinam a executar trabalhos de montagem, reparo e manutenção de
sistemas elétricos. Instalar fiação elétrica, montar quadros de distribuição, caixas de fusível, tomadas e interruptores, de acordo
com plantas, esquemas, especificações técnicas e instruções recebidas; Testar a instalação elétrica, fazendo-a funcionar
repetidas vezes para comprovar a exatidão do trabalho executado; Testar circuitos de instalações elétricas, utilizando aparelhos
de precisão, para detectar as partes defeituosas; Reparar ou substituir unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais,
soldas e materiais isolantes para manter as instalações elétricas em condições de funcionamento; Executar serviços de limpeza
e reparo em geradores e motores; Ler desenhos e esquemas de circuitos elétricos; Substituir fusíveis, relés, bobinas, lâmpadas
e demais equipamentos elétricos; Consertar e rebobinar dínamos, alternadores e motores em geral; Orientar e treinar os
servidores que o auxiliam na execução dos trabalhos típicos da classe, inclusive quanto a precauções e medidas de segurança;
Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza; Manter limpo e arrumado o local de
trabalho; Requisitar o material necessário à execução dos trabalhos; Executar outras atribuições afins.
AJUDANTE DE MECÂNICO: Auxiliar na execução dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em motores e em
veículos. Auxiliar na manutenção preventiva e/ou corretiva em veículos e maquinários, verificando, sob orientação, as condições
de funcionamento e reparando os defeitos apresentados; Auxiliar a desmontar e limpar motor e outros mecanismos; Preparar
as peças para inspeção e reparo; Ajudar no teste de funcionamento de veículos e maquinários; Auxiliar na substituição de
peças dos veículos e maquinários; Retirar as partes danificadas dos veículos e maquinários, para conserto ou substituição;
Auxiliar no reajuste geral em veículos e maquinários, observando o aperto de peças ou partes, examinando borrachas de
amortecedores, substituindo calços e outros, a fim de eliminar ruídos e vibrações; Requisitar os materiais e as ferramentas
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necessárias à execução dos serviços; Manter as máquinas, ferramentas e o local de trabalho em bom estado de conservação;
Participar de reuniões e grupos de trabalho; Responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e materiais
colocados à sua disposição; Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de
competência.
GARI: Executar, sob supervisão, tarefas manuais simples que necessitem de esforço físico, relacionadas aos serviços de
limpeza de logradouros e bens públicos. Varrer ruas e outros logradouros públicos; Fazer coleta de lixo da municipalidade;
Coletar lixo nos depósitos, recolhendo-os para incinerá-los ou despejá-los em local apropriado; Raspar, lavar e lubrificar as
caçambas de lixo; Executar serviços de limpeza nas dependências municipais; Conferir e manter estoque de materiais de
limpeza; Pintar meios-fios, troncos de árvores e outros; Ajudar a desentupir redes de esgoto; Conservar as áreas ajardinadas,
irrigando, removendo folhagens secas e outros detritos dos canteiros, capinando, cortando e arrancando ervas daninhas;
Participar das operações tapa-buraco nas vias públicas, removendo asfaltos danificados, carregando e descarregando
materiais e/ou ferramentas e aplicando emulsão, para corrigir defeitos de pavimento e facilitar o tráfego das vias públicas;
Desentupir tubulações, caixas de passagem, reparando eventuais bloqueios, para reestabelecer as condições básicas de
perfeito funcionamento; Limpar escadas, pisos e passadeiras, varrendo-os para retirar poeiras e detritos; Ajudar nos serviços
de recolhimento, higiene e alimentação e outros dos mendigos do Município; Ajudar no plantio de árvores, plantas e gramas;
Participar de mutirões; Responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos, utensílios e materiais colocados à sua
disposição; Participar de reuniões e grupos de trabalho; Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se
incluam na sua esfera de competência.
MOTORISTA: Compreende os cargos que se destinam a dirigir veículos automotores de transporte de passageiros e cargas.
Dirigir automóveis, ônibus, caminhões, caminhonetes, ambulâncias e demais veículos de transporte de passageiros e cargas;
Dirigir ambulância para transporte de pacientes que necessitam de atendimento urgente, dentro ou fora do Município, auxiliando
no atendimento de pacientes, colocando-os de forma adequada no interior da ambulância ou auxiliando na realização dos
primeiros socorros, de acordo com instruções técnicas; Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes
de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de
combustível, etc.; Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata
quando do término da tarefa; Zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de
segurança; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso,
levando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; Anotar,
segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e
outras ocorrências; Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Conduzir os servidores
da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; Executar outras
atribuições afins.
MECÂNICO DE MÁQUINAS: Compreende os cargos que se destinam a executar tarefas auxiliares relativas a conserto,
regulagem, lubrificação e limpeza de veículos, máquinas pesadas e demais equipamentos eletromecânicos. Auxiliar na revisão
e conserto de sistemas mecânico e elétrico de veículos, máquinas pesadas, bombas e aparelhos eletromecânicos, de acordo
com orientação recebida; Substituir peças e componentes avariados de carros, caminhões e máquinas pesadas, segundo
instruções recebidas; Auxiliar nos trabalhos de chapeação de carrocerias de máquinas e veículos. Ajustar a calibragem de
pneus, quando necessário, enchendo-os ou esvaziando-os de ar comprimido, a fim de mantê-los dentro das especificações
predeterminadas; Substituir pneus avariados ou desgastados, desmontando a roda do veículo, com auxílio de ferramentas
adequadas; Reparar os diversos tipos de pneus e câmaras de ar, consertando e recapeando partes avariadas ou desgastadas,
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com o auxílio de equipamento apropriado para restituir-lhes condições de uso; Verificar o nível e a viscosidade do óleo de
cárter, caixa de mudanças, diferencial e demais reservatórios de óleo, para efetuar a complementação ou troca, se necessária;
Lavar veículos e máquinas pesadas pertencentes à Prefeitura, interna e externamente, utilizando os produtos apropriados, bem
como dar polimento nos mesmos utilizando produtos específicos; Limpar com jatos d'água ou ar sob pressão os filtros que
protegem os diferentes sistemas do motor, após retirá-los com auxílio de ferramentas comuns; Lubrificar peças do motor,
ferragens de carrocerias, articulações dos sistemas de direção, do freio e outros elementos, aplicando o óleo adequado, a fim
de zelar pela manutenção e conservação do equipamento; Limpar o local de trabalho e guardar as ferramentas em locais
predeterminados; Zelar pela conservação dos equipamentos utilizados no trabalho, comunicando à chefia imediata qualquer
irregularidade verificada. Executar outras atribuições afins.
OPERADOR DE MÁQUINAS: Compreende os cargos que se destinam a operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras
e providas de implementos auxiliares que servem para nivelar, escavar, mexer ou carregar terra, pedra, areia, cascalho e
similares, carregamento e descarregamento de material, roçada de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins. Operar moto
niveladoras, carregadeiras, rolo compactador, pá mecânica, patrol e outros, para execução de serviços de escavação,
terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de material, roçada
de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins entre outros; Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando
os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; Operar mecanismos de tração e
movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e
levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando
o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; Pôr em prática as
medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes;
Efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do
equipamento; Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após
executados, efetuar os testes necessários; Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos
realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; Executar outras atribuições
afins.
LAVADOR DE VEÍCULOS: Compreende os cargos que se destinam a executar tarefas auxiliares. Varrer piso; Retirar detritos
(goma de mascar, bitucas de cigarro e outros); Aspirar bancos e porta-malas; Limpar bancos, limpar pegadores, cantos de
portas, painéis, tapetes; portas, paredes externas e internas do veículo, cabines dos veículos, janelas e vidros, portas, cabines
dos veículos, janelas e vidros; Retirar pichações; Lavar área externa dos veículos, lavar rodas, caixa e para-lamas, para-brisas,
piso do veículo, assoalho externo do veículo; Esfregar piso dos veículos, Esfregar motor; Operar elevadores hidráulicos; Aplicar
xampu automotivo; Enxaguar veículo; Aspirar resíduos e água; Secar área externa e interna do veículo, motor; Desinfetar os
veículos; Pulverizar piso, motor e assoalho externo; Polir automóvel; Lustrar automóvel; Encerar automóvel; Aplicar pretinho
nos pneus e frisos de portas.
BORRACHEIRO: Realizam manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneu e alinhamento. Controlam vida
útil e utilização do pneu. Trocam e ressulcam pneus. Consertam pneus a frio e a quente, reparam câmara de ar e balanceiam
conjunto de roda e pneu. Prestam socorro a veículos e lavam chassi e peças. Trabalham seguindo normas de segurança,
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. REALIZAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS: Verificar vazamentos do
macaco hidráulico, repor óleo do macaco hidráulico, selecionar macaco hidráulico de acordo com peso a ser levantado, manter
válvula de alívio fechada após uso, esgotar água do compressor, verificar óleo do compressor, trocar água de caixa d'água,
limpar ferramentas. CONTROLAR VIDA ÚTIL E UTILIZAÇÃO DO PNEU: Marcar pneu, preencher ficha de controle de uso de
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pneus, controlar entrada e saída de pneus para recapagem, realizar rodízio de pneus, manter calibragem dos pneus, controlar
número de reformas sofridas pelo pneu, examinar estado de carcaça do pneu, separar pneus por medidas. REALIZAR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU: Retirar núcleo de válvula, descolar talões do pneu, retirar friso, retirar pneu da
roda, retirar protetor da câmara de ar, retirar câmara de ar do pneu, escovar roda e friso da roda, limpar parte interna do pneu,
aplicar talco grafite ou pasta entre as regiões de contato da câmara e pneu, colocar câmara no pneu, colocar conjunto protetor,
câmara e pneu na roda, aplicar lubrificante no talão (linha do pneu), assentar friso na roda, fixar válvula na câmara, colocar
água na câmara (trator agrícola). TROCAR PNEUS: Calçar rodas dianteiras e traseiras, afrouxar porcas, posicionar macaco na
base do carro, erguer veículos, posicionar cavalete de segurança, retirar cônicos e porcas, retirar conjunto pneu e roda do
carro, colocar roda nos prisioneiros dos cubos, colocar cônicos e porcas no prisioneiro, fixar rodas com parafusos, fixar
castanhas e porcas em rodas raiadas, centralizar rodas raiadas, apertar porcas em sentido x, retirar cavalete e macaco
hidráulico. CONSERTAR PNEUS A FRIO E A QUENTE: Localizar furo, retirar objeto perfurante, escarear local do remendo,
descontaminar local do conserto, aplicar cimento vulcanizante, escolher remendo adequado de acordo com local danificado,
fixar manchão no pneu, fixar remendo com rolete no pneu, introduzir refil de vedação no furo, retirar agulha do refil, aparar refil
rente ao pneu, examinar pneu, inflar pneu ou câmara com ar comprimido, vulcanizar pneu, verificar vazamentos, calibrar pneu.
REPARAR CÂMARA DE AR: Inflar câmara de ar com a válvula, mergulhar câmara de ar em uma caixa d´água, localizar
vazamento na camara de ar, secar câmara de ar, lixar câmara de ar com esmeril ao redor do furo, passar cola no local do furo,
fixar borracha de ligação, cobrir remendo com papel celofane, colocar câmara na máquina vulcanizadora, retirar câmara de ar
da máquina vulcanizadora, resfriar câmaras de ar em temperatura ambiente ou na água, verificar se o vazamento foi vedado.
BALANCEAR CONJUNTO RODA E PNEU: Verificar ovalação da roda, verificar folga de cubo e manga de eixo, inspecionar
pneu, verificar terminal e caixa de direção, verificar pivôs das bandejas de suspensão. Verificar amortecedores e seus
componentes, investigar folgas dos pivôs superiores e inferiores, colocar cavalete no eixo do carro, especificar ponto de
referência no pneu para execução do balanceamento, acoplar máquina de balanceamento no pneu, acionar máquina para girar
pneu, colocar pesos de chumbo na parte superior horizontal da roda, verificar necessidade de mais ou menos peso de chumbo
no pneu. REALIZAR ALINHAMENTO: Verificar condições do pneu, verificar borrachas da barra de torção e do estabilizador de
direção, verificar conjunto de feixe de molas (linha pesada), verificar cambagem e caster dos eixos dianteiros e traseiros,
verificar bexiga de ar da suspensão dianteira e traseira (linha pesada), verificar molas espirais (linha leve). Verificar borrachas
da barra de torsão acima do diferencial (linha pesada), verificar buchas de bandeja inferior e superior (linha leve), medir
alinhamento do chassi. Inspecionar atravessamento de eixo traseiro e dianteiro, verificar torsão nos eixos dianteiro e traseiro,
regular eixo do estirante (linha pesada), colocar calço no estirante quando necessário (linha pesada), verificar freios.
RESSULCAR PNEUS: Verificar se o pneu é ressulcável, consultar ficha do pneu, limpar lado externo do pneu, selecionar
lâminas da máquina de ressulcagem, ressulcar o pneu acompanhando o desenho do sulco original. PRESTAR SOCORRO A
VEÍCULOS: Levantar informações sobre o local, levantar informações sobre o acontecido, informar sobre ano e modelo do
carro, informar-se sobre dimensão e medidas do pneu, levantar informações sobre tipo de roda (raiada ou disco), dirigir-se ao
local com os equipamentos necessários, sinalizar pista. LAVAR CHASSI: Preparar produto (desengraxante), preencher ficha
de especificação do serviço, verificar temperatura do motor para utilização de água quente ou fria, proteger o sistema de
distribuição do veículo, isolar sistema elétrico do veículo, verificar desligamento do varão do sistema elétrico do veículo, aplicar
desengraxante no chassi com ar comprimido, lavar com jato de água quente ou frio o chassi do carro, lavar diferencial, eixo
cardã e eixo dianteiro (carro elétrico), lavar com água fria a carroceria do veículo, verificar resíduos após lavagem. LAVAR
PEÇAS: Receber peças desmontadas, controlar as peças, dispor as peças sobre uma grade, aplicar desengraxante nas peças,
utilizar produto de lavagem adequado, remover resíduos, separar peças recebidas por origem e posição do carro, secar peças
com ar comprimido ou pano, armazenar peças lavadas em local protegido de impurezas do ar, lavar carro para reforma e ou
revisão.
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PROFESSOR I: Compreende os cargos que se destinam à docência na educação infantil, anos iniciais e finais do ensino
fundamental, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das grades curriculares e à coordenação de
disciplinas. Participar da elaboração do projeto pedagógico de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo o
Projeto pedagógico de sua unidade escolar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material
didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Ministrar os dias e horas-aula estabelecidos,
trabalhando os conteúdos de forma crítica e construtiva, proporcionando o desenvolvimento de capacidade e competências;
Orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e
utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Realizar a avaliação do processo de ensinoaprendizagem, utilizando instrumentos que possibilitem a verificação do aproveitamento dos alunos e da metodologia aplicada;
Estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; Elaborar e encaminhar os relatórios
bimestrais das atividades desenvolvidas ao Diretor da unidade escolar em que está lotado; Colaborar na organização das
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Participar de reuniões com pais e com outros profissionais
de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; Participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento
profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, utilizando-se de metodologias específicas; Elaborar e desenvolver
projetos que oportunizem a análise crítica da realidade pelos alunos, desenvolvendo os conteúdos propostos no currículo
escolar; Participar da realização da avaliação institucional; Realizar pesquisas na área de educação; Executar outras atribuições
afins; A preservação dos ideais e fins da Educação brasileira; O esforço em prol da educação, utilizando processos que
garantam a formação integral do aluno; A pontualidade e a assiduidade; O desenvolvimento do aluno, através do exemplo, do
espírito de solidariedade humana, de justiça, cooperação e cidadania; A participação nas atividades educacionais, promovidas
pela escola, comunidade e órgão do Sistema Educacional; A manutenção do espírito de cooperação e solidariedade com os
colegas e usuários do Sistema Educacional; A prática do bom exemplo, a responsabilidade e a competência; A defesa dos
direitos, das prerrogativas e da valorização do Magistério; A apresentação de sugestões que visem à melhoria ou
aperfeiçoamento do Sistema Educacional; A frequência, quanto convocado ou designado, a participar de cursos legalmente
instituídos para atualização aperfeiçoamento; O auto aperfeiçoamento e atualização profissional e cultural; O zelo e a
conservação os bens públicos.
PROFESSOR II (MATEMÁTICA): Compreende os cargos que se destinam à docência na educação infantil, anos iniciais e
finais do ensino fundamental, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das grades curriculares e à
coordenação de disciplinas. Participar da elaboração do projeto pedagógico de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho,
segundo o Projeto pedagógico de sua unidade escolar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando
material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Ministrar os dias e horas-aula
estabelecidos, trabalhando os conteúdos de forma crítica e construtiva, proporcionando o desenvolvimento de capacidade e
competências; Orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção,
leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Realizar a avaliação do processo de
ensino-aprendizagem, utilizando instrumentos que possibilitem a verificação do aproveitamento dos alunos e da metodologia
aplicada; Estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; Elaborar e encaminhar os
relatórios bimestrais das atividades desenvolvidas ao Diretor da unidade escolar em que está lotado; Colaborar na organização
das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Participar de reuniões com pais e com outros
profissionais de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu
desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, utilizando-se de metodologias específicas; Elaborar e
desenvolver projetos que oportunizem a análise crítica da realidade pelos alunos, desenvolvendo os conteúdos propostos no
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currículo escolar; Participar da realização da avaliação institucional; Realizar pesquisas na área de educação; Executar outras
atribuições afins; A preservação dos ideais e fins da Educação brasileira; O esforço em prol da educação, utilizando processos
que garantam a formação integral do aluno; A pontualidade e a assiduidade; O desenvolvimento do aluno, através do exemplo,
do espírito de solidariedade humana, de justiça, cooperação e cidadania; A participação nas atividades educacionais,
promovidas pela escola, comunidade e órgão do Sistema Educacional; A manutenção do espírito de cooperação e solidariedade
com os colegas e usuários do Sistema Educacional; A prática do bom exemplo, a responsabilidade e a competência; A defesa
dos direitos, das prerrogativas e da valorização do Magistério; A apresentação de sugestões que visem à melhoria ou
aperfeiçoamento do Sistema Educacional; A frequência, quanto convocado ou designado, a participar de cursos legalmente
instituídos para atualização aperfeiçoamento; O auto aperfeiçoamento e atualização profissional e cultural; O zelo e a
conservação os bens públicos.
PROFESSOR II (HISTÓRIA): Compreende os cargos que se destinam à docência na educação infantil, anos iniciais e finais
do ensino fundamental, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das grades curriculares e à coordenação
de disciplinas. Participar da elaboração do projeto pedagógico de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo o
Projeto pedagógico de sua unidade escolar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material
didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Ministrar os dias e horas-aula estabelecidos,
trabalhando os conteúdos de forma crítica e construtiva, proporcionando o desenvolvimento de capacidade e competências;
Orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e
utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Realizar a avaliação do processo de ensinoaprendizagem, utilizando instrumentos que possibilitem a verificação do aproveitamento dos alunos e da metodologia aplicada;
Estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; Elaborar e encaminhar os relatórios
bimestrais das atividades desenvolvidas ao Diretor da unidade escolar em que está lotado; Colaborar na organização das
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Participar de reuniões com pais e com outros profissionais
de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; Participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento
profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, utilizando-se de metodologias específicas; Elaborar e desenvolver
projetos que oportunizem a análise crítica da realidade pelos alunos, desenvolvendo os conteúdos propostos no currículo
escolar; Participar da realização da avaliação institucional; Realizar pesquisas na área de educação; Executar outras atribuições
afins; A preservação dos ideais e fins da Educação brasileira; O esforço em prol da educação, utilizando processos que
garantam a formação integral do aluno; A pontualidade e a assiduidade; O desenvolvimento do aluno, através do exemplo, do
espírito de solidariedade humana, de justiça, cooperação e cidadania; A participação nas atividades educacionais, promovidas
pela escola, comunidade e órgão do Sistema Educacional; A manutenção do espírito de cooperação e solidariedade com os
colegas e usuários do Sistema Educacional; A prática do bom exemplo, a responsabilidade e a competência; A defesa dos
direitos, das prerrogativas e da valorização do Magistério; A apresentação de sugestões que visem à melhoria ou
aperfeiçoamento do Sistema Educacional; A frequência, quanto convocado ou designado, a participar de cursos legalmente
instituídos para atualização aperfeiçoamento; O auto aperfeiçoamento e atualização profissional e cultural; O zelo e a
conservação os bens públicos.
PROFESSOR II (LINGUA PORTUGUESA): Compreende os cargos que se destinam à docência na educação infantil, anos
iniciais e finais do ensino fundamental, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das grades curriculares
e à coordenação de disciplinas. Participar da elaboração do projeto pedagógico de sua unidade escolar; Cumprir plano de
trabalho, segundo o Projeto pedagógico de sua unidade escolar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e
confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Ministrar os dias e
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horas-aula estabelecidos, trabalhando os conteúdos de forma crítica e construtiva, proporcionando o desenvolvimento de
capacidade e competências; Orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato
e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Realizar a avaliação do
processo de ensino-aprendizagem, utilizando instrumentos que possibilitem a verificação do aproveitamento dos alunos e da
metodologia aplicada; Estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; Elaborar e
encaminhar os relatórios bimestrais das atividades desenvolvidas ao Diretor da unidade escolar em que está lotado; Colaborar
na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Participar de reuniões com pais e
com outros profissionais de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu
desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, utilizando-se de metodologias específicas; Elaborar e
desenvolver projetos que oportunizem a análise crítica da realidade pelos alunos, desenvolvendo os conteúdos propostos no
currículo escolar; Participar da realização da avaliação institucional; Realizar pesquisas na área de educação; Executar outras
atribuições afins; A preservação dos ideais e fins da Educação brasileira; O esforço em prol da educação, utilizando processos
que garantam a formação integral do aluno; A pontualidade e a assiduidade; O desenvolvimento do aluno, através do exemplo,
do espírito de solidariedade humana, de justiça, cooperação e cidadania; A participação nas atividades educacionais,
promovidas pela escola, comunidade e órgão do Sistema Educacional; A manutenção do espírito de cooperação e solidariedade
com os colegas e usuários do Sistema Educacional; A prática do bom exemplo, a responsabilidade e a competência; A defesa
dos direitos, das prerrogativas e da valorização do Magistério; A apresentação de sugestões que visem à melhoria ou
aperfeiçoamento do Sistema Educacional; A frequência, quanto convocado ou designado, a participar de cursos legalmente
instituídos para atualização aperfeiçoamento; O auto aperfeiçoamento e atualização profissional e cultural; O zelo e a
conservação os bens públicos.
PROFESSOR II (EDUCAÇÃO FÍSICA): Compreende os cargos que se destinam à docência na educação infantil, anos iniciais
e finais do ensino fundamental, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das grades curriculares e à
coordenação de disciplinas. Participar da elaboração do projeto pedagógico de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho,
segundo o Projeto pedagógico de sua unidade escolar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando
material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Ministrar os dias e horas-aula
estabelecidos, trabalhando os conteúdos de forma crítica e construtiva, proporcionando o desenvolvimento de capacidade e
competências; Orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção,
leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Realizar a avaliação do processo de
ensino-aprendizagem, utilizando instrumentos que possibilitem a verificação do aproveitamento dos alunos e da metodologia
aplicada; Estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; Elaborar e encaminhar os
relatórios bimestrais das atividades desenvolvidas ao Diretor da unidade escolar em que está lotado; Colaborar na organização
das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Participar de reuniões com pais e com outros
profissionais de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu
desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, utilizando-se de metodologias específicas; Elaborar e
desenvolver projetos que oportunizem a análise crítica da realidade pelos alunos, desenvolvendo os conteúdos propostos no
currículo escolar; Participar da realização da avaliação institucional; Realizar pesquisas na área de educação; Executar outras
atribuições afins; A preservação dos ideais e fins da Educação brasileira; O esforço em prol da educação, utilizando processos
que garantam a formação integral do aluno; A pontualidade e a assiduidade; O desenvolvimento do aluno, através do exemplo,
do espírito de solidariedade humana, de justiça, cooperação e cidadania; A participação nas atividades educacionais,
promovidas pela escola, comunidade e órgão do Sistema Educacional; A manutenção do espírito de cooperação e solidariedade
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com os colegas e usuários do Sistema Educacional; A prática do bom exemplo, a responsabilidade e a competência; A defesa
dos direitos, das prerrogativas e da valorização do Magistério; A apresentação de sugestões que visem à melhoria ou
aperfeiçoamento do Sistema Educacional; A frequência, quanto convocado ou designado, a participar de cursos legalmente
instituídos para atualização aperfeiçoamento; O auto aperfeiçoamento e atualização profissional e cultural; O zelo e a
conservação os bens públicos.
PEDAGOGO: Compreende os cargos que se destinam a planejar, coordenar, executar, avaliar e orientar trabalhos pedagógicos
para garantir a qualidade do processo educacional; assegurar a regularidade da articulação das unidades escolares do
Município com os demais órgãos educacionais; conduzir o aconselhamento vocacional, integrando escola, família e
comunidade, objetivando solucionar ou suprir dificuldades e deficiências apresentadas pelo aluno e possibilitar seu
desenvolvimento, com atuação nas seguintes áreas: Administração escolar; Orientação pedagógica; Orientação educacional;
Supervisão educacional. Inspeção Escolar. Coordenar a elaboração e a execução do Projeto Pedagógico da escola; Coordenar,
no âmbito da Secretaria de Educação/escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional;
Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento da rede de ensino ou da
escola; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento da rede de ensino
ou da escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Participar,
estudar e elaborar programas de desenvolvimento de recursos humanos; Planejar e elaborar diretrizes, orientações
pedagógicas, documentos, planejamento, execução e avaliação das metas educacionais; Planejar, programar e coordenar
atividades relacionadas com a organização de métodos racionais e simplificados de trabalho; Contribuir para que a escola
cumpra sua função social de socialização e construção do conhecimento; Coordenar o processo de avaliação institucional no
âmbito da Secretaria Municipal de educação ou das Unidades Escolares. Acompanhar e supervisionar o funcionamento da
escolar, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; Coordenar e
supervisionar estudos sobre a organização e funcionamento do sistema educacional, bem como sobre os métodos e técnicas
nele empregados, em harmonia com a legislação, diretrizes e políticas estabelecidas; Programar, orientar e revisar os temas a
serem estudados para o sistema educacional vigente; Emitir parecer em assuntos de sua especialidade e/ou competência;
Promover ou realizar palestras, seminários cursos, encontros e eventos que objetivem a capacitação dos profissionais da
educação; Estudar, planejar, criar e desenvolver instrumentos necessários à avaliação do sistema educacional; Planejar,
coordenar e supervisionar as atividades de valorização e capacitação dos recursos humanos; Participar da coleta, organização
e sistematização das informações demográficas. Socioeconômicas e outras sobre o perfil da população escolar do município;
Acompanhar a avaliação, junto aos profissionais da área educacional, das ações desenvolvidas pelas unidades que compõem
a rede municipal de educação; Acompanhar a supervisão das unidades educacionais do município, verificando se os programas
a cargo da Secretaria estão sendo cumpridos; Acompanhar a reunião e sistematização das informações a respeito das ações
desenvolvidas pela Secretaria; Estudar, planejar, organizar e levantar as necessidades sobre a informatização de serviços
estatístico-educacionais, articulando-se com todos os Departamentos e unidades Escolares na realização de levantamento e
coleta de dados a respeito da real situação educacional do município; Programar e organizar as atividades de supervisão
pedagógica e orientação educacional, bem como supervisionar os demais serviços de apoio técnico-pedagógicos; Coordenar,
orientar e acompanhar a preparação de programas educacionais; Acompanhar e participar da elaboração dos currículos
escolares, conforme a legislação em vigor e as diretrizes dos Conselhos de Educação; Coordenar e orientar a execução das
atividades de apoio psicopedagógico sob a sua responsabilidade; Programar e supervisionar a execução de estudos e
pesquisas, visando à melhoria das práticas técnico-pedagógicas; Participar da definição de políticas e diretrizes de ação
educacional no âmbito do município; Orientar e acompanhar a implantação de normas e procedimentos técnico-pedagógicos
junto às escolas municipais; Prestar assessoria e consultoria técnica em assuntos técnicos, pedagógicos, administrativos e
educacionais; Propor critérios para verificação do rendimento escolar;.Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula
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estabelecidos; Acompanhar a execução do plano de trabalho de cada docente; Promover meios para a recuperação dos alunos
de menor rendimento, através de estratégias pedagógicas que visem a separar a rotulação, discriminação e exclusão das
classes trabalhadoras;Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração da sociedade
com a escola que visem o acompanhamento do desempenho dos estudantes;Coordenar o processo de informação dos pais e
responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, garantindo o seu acesso e permanência na escola;Promover a
participação dos pais na execução do Projeto Pedagógico da escola;Zelar pelo cumprimento das leis e normas de ensino, bem
como pelo aperfeiçoamento dos aspectos didáticos e pedagógicos;Providenciar, junto à direção, recursos financeiros, materiais,
físicos e humanos necessários à viabilização do Projeto Pedagógico da escola;Coletar, organizar, e atualizar informações e
dados estatísticos da escola que possibilite constante avaliação do processo educacional;Coletar, atualizar e socializar a
legislação do ensino e de administração de pessoal;Estimular e promover iniciativas de participação e democratização das
relações na escola;Estimular a reflexão coletiva de princípios éticos e morais;Contribuir para que todos os funcionários da
escola se comprometam com o atendimento às reais necessidades dos alunos; Promover a avaliação permanente do currículo,
visando ao planejamento;Coordenar, junto com a Direção da Unidade Escolar, o Conselho de Classe em seu planejamento,
execução, avaliação e desdobramentos;Promover, junto com a Direção da Unidade Escolar, o aperfeiçoamento permanente
dos professores, através de reuniões pedagógicas, encontros de estudo, visando à construção da competência
docente;Promover a articulação vertical e horizontal dos conteúdos pedagógicos;Colaborar para que cada área do
conhecimento recupere o seu significado e se articule com a globalidade do conhecimento historicamente construído;Contribuir
para a articulação do ensino nos diversos níveis e modalidades da educação básica;Promover a análise crítica da prática
pedagógica, coerentes com as concepções de homem e de sociedade, definidas no projeto Pedagógico da escola;Contribuir
para que a organização das turmas e do horário escolar considere as condições materiais de vida dos alunos a fim de
compatibilizar trabalho-estudo;Executar outras atribuições afins.
ASSISTENTE SOCIAL – ÁREA DA SAÚDE: Planejar, organizar, administrar a execução de benefícios e serviços sociais;
Elaborar campanhas de prevenção na área de atuação, em articulação com as demais áreas da prefeitura; Elaborar e executar
projetos comunitários para atendimento de demandas específicas de idosos, mulheres e associações comunitárias entre outros
segmentos; Compor e participar de equipes multidisciplinares para a elaboração, coordenação e execução de programas,
projetos e serviços na área da saúde; Participar, junto com profissionais das outras áreas, da elaboração e execução de
programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; Participar da elaboração, coordenação e execução de
campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene e saneamento; Coordenar e realizar levantamento de dados para
identificar e conhecer os indicadores de saúde do Município; Desenvolver ações educativas e socioeducativas nas unidades
de saúde, unidades de educação e unidades de assistência social; Realizar entrevistas e avaliação social do público para fins
de concessão de auxílios, benefícios e laudos técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às necessidades sociais; Realizar
visita domiciliar sempre que se faça necessário; Incentivar a comunidade a participar das atividades, dos programas e projetos
desenvolvidos pela Secretaria de Saúde; Coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas e serviços sócio
assistenciais, desenvolvendo atividades de caráter educativo ou recreativo para proporcionar a melhoria da qualidade de vida
pessoal e familiar dos usuários das políticas públicas; Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas,
identificando e atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem na qualidade de vida e no exercício
da cidadania do indivíduo; Orientar os usuários da rede municipal de saúde, inclusive aqueles com problemas referentes à
readaptação ou reabilitação profissional e social por diminuição da capacidade de trabalho, sobre suas relações empregatícias;
Estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambientais e sociais do trabalho; Apoiar a área de Defesa
Civil da Prefeitura no planejamento das ações em situações de calamidade e emergência; Realizar visitas domiciliares para
constatar a situação do servidor afastado por invalidez ou afastado por motivo de doença; Elaborar, coordenar e executar
programas e projetos de reabilitação comunitária para pessoas com deficiência; Divulgar as políticas sociais utilizando os meios

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DE ESPIRITO SANTO
de comunicação, participando de eventos e elaborando material educativo; Formular projetos para captação de recursos;
Articular-se com outras unidades da Prefeitura, com entidades governamentais e não governamentais, com universidades e
outras instituições, a fim de desenvolver formação de parcerias para o desenvolvimento de ações voltadas para a comunidade;
Representar, quando designado, a Secretaria Municipal de Saúde em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais
Secretarias Municipais e em outros eventos; Executar outras atribuições afins. Planejar, organizar e controlar as atividades
desenvolvidas na sua área de atuação, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, elaborando relatórios e fornecendo
subsídios que visem à elaboração de novas políticas de ação, aperfeiçoamento ou extinção das existentes, para assegurar o
cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio
referentes à sua área de atuação; Elaborar pareceres, informes técnicos, relatórios e outros documentos relativos à sua área
de atuação; Realizar estudos e sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua
área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua
área de atuação; Participar como instrutor ou facilitador em programas de capacitação, de desenvolvimento e de educação
continuada; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde e outras entidades
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à área de Saúde do Município; Participar da formulação de políticas públicas
e de planos de desenvolvimento; Participar de atividades em equipes multidisciplinares; Desenvolver atividades em parceria
com os vários setores da Prefeitura visando ampliar o acompanhamento dos programas executados; Gerenciar ações de
pesquisa e de desenvolvimento, planejando, organizando e controlando os programas e sua execução, bem como avaliando
resultados para assegurar eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados aos usuários; Acompanhar a execução de
projetos executados por terceiros; Desenvolver e propor novas tecnologias de trabalho; Desenvolver atividades relacionadas à
utilização eficaz de equipamentos, materiais e de pessoal, planejando, organizando e controlando programas e sua execução
de acordo com a política fixada, para assegurar o atendimento, a melhoria dos serviços, redução dos custos e, em
consequência, obter maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços prestados à população; Exercer suas atividades
conforme as normas e procedimentos técnicos estabelecidos; Utilizar equipamentos de proteção individual no desenvolvimento
de suas atribuições bem como orientar os auxiliares na utilização dos mesmos; Manter a chefia informada sobre o andamento
dos trabalhos e dos resultados alcançados; Zelar pela qualidade dos serviços prestados, identificando causas de problemas e
orientando tecnicamente sua equipe na resolução dos mesmos, para garantir o melhor atendimento aos usuários; Participar
das atividades de treinamento e capacitação desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Prefeitura; Prestar
assistência técnica e transferência de tecnologia; Realizar outras atribuições afins.
PSICOLOGO ÁREA DA SAÚDE: Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e
regulação dos serviços de saúde. Proceder ao atendimento psicoterápico de crianças, adolescentes e adultos, individual e em
grupo, encaminhando para outros profissionais e serviço, quando necessário; Articular-se com outros profissionais para
elaboração de plano terapêutico individual dos pacientes e de programas de assistência e apoio a grupos específicos, na
perspectiva de atenção psicossocial; Atender aos pacientes na rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas
psicológicas adequadas; Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os
adequadamente para situações resultantes de enfermidades; Articular-se com a área de educação visando parcerias em
programas voltados à educação sexual, à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS), ao uso indevido de
drogas, e qualquer outro assunto que julgue importante para contribuir no processo do desenvolvimento do indivíduo; Articularse em equipe com outros profissionais visando parcerias com programas que possam otimizar a reinserção social e familiar do
paciente portador de sofrimento psíquico; Realizar visita domiciliar quando necessário; Articular-se com outros profissionais
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para elaboração e execução de programas de prevenção, assistência, apoio, educação em saúde e reinserção social de
dependentes químicos; Desenvolver atividades da sua área profissional nos programas de saúde coletiva, tais como os
referentes a hanseníase, diabetes, hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS), entre outros; Prestar
assistência psicológica, individual ou em grupo, no âmbito ambulatorial ou hospitalar, aos familiares de pacientes portadores
de patologias incapacitantes/crônicas, inclusive pacientes em fase terminal; Exercer atividades de Inter consulta com equipe
multidisciplinar em Hospital Geral; Atuar em Centros de Atenção Psicossocial; Desenvolver trabalhos utilizando conhecimento
de sua área profissional, com equipe multidisciplinar em unidade hospitalar ou de saúde, visando um maior entrosamento entre
equipes, preparando-as adequadamente para situações emergentes, tanto no âmbito da equipe, quanto na relação com os
pacientes e familiares; Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, ao paciente infantil ou adulto, que se encontre
hospitalizado em fase terminal, inclusive em estado de pré ou pós-cirúrgico, bem como a gestantes, dentre outros; Participar
do planejamento das ações que visem a saúde mental da população; Participar da elaboração de protocolos de atendimento
quando solicitado; Participar das atividades relativas à saúde mental desenvolvidas pelo Programa de Saúde da Família,
através de treinamento da equipe, supervisão, processos de educação continuada, entre outras formas; Executar outras
atribuições afins. Planejar, organizar e controlar as atividades desenvolvidas na sua área de atuação, acompanhando e
avaliando as ações desenvolvidas, elaborando relatórios e fornecendo subsídios que visem à elaboração de novas políticas de
ação, aperfeiçoamento ou extinção das existentes, para assegurar o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos;
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Elaborar pareceres, informes
técnicos, relatórios e outros documentos relativos à sua área de atuação; Realizar estudos e sugerir medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar como instrutor ou facilitador em
programas de capacitação, de desenvolvimento e de educação continuada; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões nas
unidades da Secretaria Municipal de Saúde e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à área de Saúde do
Município; Participar da formulação de políticas públicas e de planos de desenvolvimento; Participar de atividades em equipes
multidisciplinares; Desenvolver atividades em parceria com os vários setores da Prefeitura visando ampliar o acompanhamento
dos programas executados; Gerenciar ações de pesquisa e de desenvolvimento, planejando, organizando e controlando os
programas e sua execução, bem como avaliando resultados para assegurar eficiência, eficácia e efetividade dos serviços
prestados aos usuários; Acompanhar a execução de projetos executados por terceiros; Desenvolver e propor novas tecnologias
de trabalho; Desenvolver atividades relacionadas à utilização eficaz de equipamentos, materiais e de pessoal, planejando,
organizando e controlando programas e sua execução de acordo com a política fixada, para assegurar o atendimento, a
melhoria dos serviços, redução dos custos e, em consequência, obter maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços
prestados à população; Exercer suas atividades conforme as normas e procedimentos técnicos estabelecidos; Utilizar
equipamentos de proteção individual no desenvolvimento de suas atribuições bem como orientar os auxiliares na utilização dos
mesmos; Manter a chefia informada sobre o andamento dos trabalhos e dos resultados alcançados; Zelar pela qualidade dos
serviços prestados, identificando causas de problemas e orientando tecnicamente sua equipe na resolução dos mesmos, para
garantir o melhor atendimento aos usuários; Participar das atividades de treinamento e capacitação desenvolvidas pela
Secretaria Municipal de Saúde e pela Prefeitura; Prestar assistência técnica e transferência de tecnologia; Realizar outras
atribuições afins.
FISIOTERAPEUTA: Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, de
pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos membros afetados;
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Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, sequelas de acidentes vasculares cerebrais,
poliomielite, raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurogenias e de nervos periféricos, miopatias e outros; Atender
a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente
do paciente; Ensinar aos pacientes exercícios corretivos para coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e
cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de promover correções de desvios posturais e
estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea; Proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com
pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente; Efetuar aplicação de ondas curtas, ultrassom,
infravermelho, laser, micro-ondas, forno de Bier, eletroterapia, estimulação e contração muscular, crio e outros similares nos
pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou eliminar a dor; Aplicar massagens terapêuticas; Promover ações
terapêuticas preventivas à instalação de processos que levem à incapacidade funcional; Realizar atividades na área de saúde
do trabalhador, participando da elaboração e execução de atividades relacionadas a esta área; Integrar a equipe do Programa
da Saúde da Família, atuando com profissional da área; Executar outras atribuições afins. Planejar, organizar e controlar as
atividades desenvolvidas na sua área de atuação, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, elaborando relatórios
e fornecendo subsídios que visem à elaboração de novas políticas de ação, aperfeiçoamento ou extinção das existentes, para
assegurar o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos; Participar das atividades administrativas, de controle e de
apoio referentes à sua área de atuação; Elaborar pareceres, informes técnicos, relatórios e outros documentos relativos à sua
área de atuação; Realizar estudos e sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em
sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as
em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em
sua área de atuação; Participar como instrutor ou facilitador em programas de capacitação, de desenvolvimento e de educação
continuada; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde e outras entidades
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à área de Saúde do Município; Participar da formulação de políticas públicas
e de planos de desenvolvimento; Participar de atividades em equipes multidisciplinares; Desenvolver atividades em parceria
com os vários setores da Prefeitura visando ampliar o acompanhamento dos programas executados; Gerenciar ações de
pesquisa e de desenvolvimento, planejando, organizando e controlando os programas e sua execução, bem como avaliando
resultados para assegurar eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados aos usuários; Acompanhar a execução de
projetos executados por terceiros; Desenvolver e propor novas tecnologias de trabalho; Desenvolver atividades relacionadas à
utilização eficaz de equipamentos, materiais e de pessoal, planejando, organizando e controlando programas e sua execução
de acordo com a política fixada, para assegurar o atendimento, a melhoria dos serviços, redução dos custos e, em
consequência, obter maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços prestados à população; Exercer suas atividades
conforme as normas e procedimentos técnicos estabelecidos; Utilizar equipamentos de proteção individual no desenvolvimento
de suas atribuições bem como orientar os auxiliares na utilização dos mesmos; Manter a chefia informada sobre o andamento
dos trabalhos e dos resultados alcançados; Zelar pela qualidade dos serviços prestados, identificando causas de problemas e
orientando tecnicamente sua equipe na resolução dos mesmos, para garantir o melhor atendimento aos usuários; Participar
das atividades de treinamento e capacitação desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Prefeitura; Prestar
assistência técnica e transferência de tecnologia; Realizar outras atribuições afins.
FONOAUDIÓLOGO: Planejar, organizar, orientar, supervisionar e avaliar a assistência prestada em fonoaudiologia; Observar
a clientela no que se refere ao desenvolvimento de linguagem oral, escrita, voz, fala, articulação e audição; Realizar triagem,
avaliação, orientação acompanhamento fonoaudiológico, no que se refere a linguagem oral, escrita, fala, voz, articulação e
audição; Realizar avaliação audiológica; Realizar terapia fonoaudiológica individual ou em grupo conforme indicação;
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Desenvolver ou assessorar oficinas terapêuticas com enfoque na área de fonoaudiologia; Solicitar, durante consulta
fonoaudiológica, a realização de exames complementares; Propiciar a complementação do atendimento, sempre que
necessário, por meio de encaminhamento a outros profissionais ou modalidades de atendimento disponíveis na comunidade;
Realizar assessoria fonoaudiológica a profissionais de saúde e educação; Desenvolver atividades educativas de promoção de
saúde individual e coletiva, enfocando o desenvolvimento de linguagem oral, escrita, voz, fala, articulação e audição; Realizar
visitas a pacientes em hospitais, escolas, domicílios, sempre que necessário; Identificar problemas ou deficiências ligadas à
comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo de dicção, impostação
da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. Avaliar as deficiências do paciente realizando
exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou
terapêutico; Promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; Prestar orientações aos pais de crianças
que apresentem fissuras quanto à forma adequada de alimentação; Selecionar e indicar aparelhos de amplificação sonora
individuais – próteses auditivas; Habilitar e reabilitar indivíduos portadores de deficiência auditiva; Emitir parecer quanto ao
aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico;
Trabalhar em parceria com escolas, hospitais, e outras equipes multidisciplinares, estudando casos e contribuindo na sua área
de atuação, preventiva e corretivamente; Elaborar relatórios individuais sobre as intervenções efetuadas, para fins de registro,
intercâmbio com outros profissionais, avaliação e planejamento de ações coletivas; Conhecer e ensinar, entre outras atividades,
a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS aos portadores de deficiência auditiva; Executar outras atribuições afins. Planejar,
organizar e controlar as atividades desenvolvidas na sua área de atuação, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas,
elaborando relatórios e fornecendo subsídios que visem à elaboração de novas políticas de ação, aperfeiçoamento ou extinção
das existentes, para assegurar o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos; Participar das atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Elaborar pareceres, informes técnicos, relatórios e
outros documentos relativos à sua área de atuação; Realizar estudos e sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar como instrutor ou facilitador em programas de
capacitação, de desenvolvimento e de educação continuada; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões nas unidades da
Secretaria Municipal de Saúde e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à área de Saúde do Município;
Participar da formulação de políticas públicas e de planos de desenvolvimento; Participar de atividades em equipes
multidisciplinares; Desenvolver atividades em parceria com os vários setores da Prefeitura visando ampliar o acompanhamento
dos programas executados; Gerenciar ações de pesquisa e de desenvolvimento, planejando, organizando e controlando os
programas e sua execução, bem como avaliando resultados para assegurar eficiência, eficácia e efetividade dos serviços
prestados aos usuários; Acompanhar a execução de projetos executados por terceiros; Desenvolver e propor novas tecnologias
de trabalho; Desenvolver atividades relacionadas à utilização eficaz de equipamentos, materiais e de pessoal, planejando,
organizando e controlando programas e sua execução de acordo com a política fixada, para assegurar o atendimento, a
melhoria dos serviços, redução dos custos e, em consequência, obter maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços
prestados à população; Exercer suas atividades conforme as normas e procedimentos técnicos estabelecidos; Utilizar
equipamentos de proteção individual no desenvolvimento de suas atribuições bem como orientar os auxiliares na utilização dos
mesmos; Manter a chefia informada sobre o andamento dos trabalhos e dos resultados alcançados; Zelar pela qualidade dos
serviços prestados, identificando causas de problemas e orientando tecnicamente sua equipe na resolução dos mesmos, para
garantir o melhor atendimento aos usuários; Participar das atividades de treinamento e capacitação desenvolvidas pela
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Secretaria Municipal de Saúde e pela Prefeitura; Prestar assistência técnica e transferência de tecnologia; Realizar outras
atribuições afins.
BIOQUÍMICO: Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos
serviços de saúde. Cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; Supervisionar, orientar e realizar exames
hematológicos, imunológicos, microbiológicos, toxicológicos, cito patológicos, sorológicos, baciloscópicos, bioquímicos e
outros, empregando materiais, aparelhos e reagentes apropriados; Interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para
fins de diagnóstico clínico; Verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, realizando calibrações,
controle de qualidade e promovendo a resolução de possíveis problemas apresentados por aparelhos automáticos existentes
no laboratório, a fim de garantir seu perfeito funcionamento e a qualidade dos resultados; Controlar a qualidade dos produtos
e reagentes utilizados, bem como dos resultados das análises; Supervisionar e avaliar o desempenho de sua equipe realizando
a capacitação e esclarecimento dos funcionários; Integrar-se à equipe de saúde nas ações referentes aos Programas
implantados no município através da Secretaria Municipal de Saúde; Participar de auditorias e sindicâncias quando solicitado;
Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Realizar outras atribuições afins. Planejar,
organizar e controlar as atividades desenvolvidas na sua área de atuação, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas,
elaborando relatórios e fornecendo subsídios que visem à elaboração de novas políticas de ação, aperfeiçoamento ou extinção
das existentes, para assegurar o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos; Participar das atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Elaborar pareceres, informes técnicos, relatórios e
outros documentos relativos à sua área de atuação; Realizar estudos e sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar como instrutor ou facilitador em programas de
capacitação, de desenvolvimento e de educação continuada; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões nas unidades da
Secretaria Municipal de Saúde e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à área de Saúde do Município;
Participar da formulação de políticas públicas e de planos de desenvolvimento; Participar de atividades em equipes
multidisciplinares; Desenvolver atividades em parceria com os vários setores da Prefeitura visando ampliar o acompanhamento
dos programas executados; Gerenciar ações de pesquisa e de desenvolvimento, planejando, organizando e controlando os
programas e sua execução, bem como avaliando resultados para assegurar eficiência, eficácia e efetividade dos serviços
prestados aos usuários; Acompanhar a execução de projetos executados por terceiros; Desenvolver e propor novas tecnologias
de trabalho; Desenvolver atividades relacionadas à utilização eficaz de equipamentos, materiais e de pessoal, planejando,
organizando e controlando programas e sua execução de acordo com a política fixada, para assegurar o atendimento, a
melhoria dos serviços, redução dos custos e, em consequência, obter maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços
prestados à população; Exercer suas atividades conforme as normas e procedimentos técnicos estabelecidos; Utilizar
equipamentos de proteção individual no desenvolvimento de suas atribuições bem como orientar os auxiliares na utilização dos
mesmos; Manter a chefia informada sobre o andamento dos trabalhos e dos resultados alcançados; Zelar pela qualidade dos
serviços prestados, identificando causas de problemas e orientando tecnicamente sua equipe na resolução dos mesmos, para
garantir o melhor atendimento aos usuários; Participar das atividades de treinamento e capacitação desenvolvidas pela
Secretaria Municipal de Saúde e pela Prefeitura; Prestar assistência técnica e transferência de tecnologia; Realizar outras
atribuições afins.
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ENFERMEIRO: Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos
serviços de saúde; Cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; Planejar, organizar e coordenar os serviços de
enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas unidades prestadoras desses serviços; Participar, articulado, com
equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família
e da população em geral; Realizar consultas de enfermagem; Realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade
técnica, que exijam conhecimentos científicos adequados e que demandem capacidade de tomar decisões imediatas;
Prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em protocolos aprovadas pela
instituição de saúde; Prestar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes com risco de morte; Acompanhar o transporte do
paciente com risco de morte até um serviço de maior complexidade, em conjunto com o médico, quando necessário;
Supervisionar e executar as ações de imunização no Município tais como bloqueios e campanhas; Participar da prevenção e
controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica; Investigar os casos de eventos
inusitados e de doenças de notificação em situações especiais; Prevenir e realizar o controle sistemático da infecção hospitalar,
inclusive como membro das respectivas comissões; Participar da elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático
de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem; Participar na elaboração e na
operacionalização do sistema de referência e contra referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; Participar
dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do
trabalho. Participar dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos,
particularmente daqueles prioritários e de alto risco; Prestar assistência de Enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao
recém-nascido; Acompanhar a evolução do trabalho de parto; Identificar as distocias obstétricas e tomar as providências até a
chegada do médico; Executar a assistência obstétrica e execução do parto sem distocia na ausência do médico. Participar da
elaboração e coordenação de programas de combate e controle de vetores, roedores e raiva animal; Recomendar medidas
preventivas para o controle de agravos de notificação compulsória; Codificar e investigar declarações de óbito de acordo com
CID; Coordenar os programas desenvolvidos na vigilância epidemiológica- hanseníase, tuberculose, raiva, MDDA, DST/AIDS,
imunização, hiperdia, esquistossomose, doenças exantemáticas, meningite, coqueluche, Dants e outras; Analisar o sistema de
informações de Atenção Básica de Saúde; Realizar visita domiciliar, quando necessário; Realizar vacinação de bloqueio,
quando necessário; Realizar quimioprofilaxia de comunicantes, quando necessário; Participar de auditorias e sindicâncias
quando solicitado; Integrar equipe do Programa de Saúde da Família; Participar das atividades de treinamento e
aprimoramento, nos programas de educação permanente; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos,
aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipamentos de
proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Realizar outras atribuições afins. Planejar, organizar e controlar as
atividades desenvolvidas na sua área de atuação, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, elaborando relatórios
e fornecendo subsídios que visem à elaboração de novas políticas de ação, aperfeiçoamento ou extinção das existentes, para
assegurar o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos; Participar das atividades administrativas, de controle e de
apoio referentes à sua área de atuação; Elaborar pareceres, informes técnicos, relatórios e outros documentos relativos à sua
área de atuação; Realizar estudos e sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em
sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as
em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em
sua área de atuação; Participar como instrutor ou facilitador em programas de capacitação, de desenvolvimento e de educação
continuada; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde e outras entidades
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à área de Saúde do Município; Participar da formulação de políticas públicas
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e de planos de desenvolvimento; Participar de atividades em equipes multidisciplinares; Desenvolver atividades em parceria
com os vários setores da Prefeitura visando ampliar o acompanhamento dos programas executados; Gerenciar ações de
pesquisa e de desenvolvimento, planejando, organizando e controlando os programas e sua execução, bem como avaliando
resultados para assegurar eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados aos usuários; Acompanhar a execução de
projetos executados por terceiros; Desenvolver e propor novas tecnologias de trabalho; Desenvolver atividades relacionadas à
utilização eficaz de equipamentos, materiais e de pessoal, planejando, organizando e controlando programas e sua execução
de acordo com a política fixada, para assegurar o atendimento, a melhoria dos serviços, redução dos custos e, em
consequência, obter maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços prestados à população; Exercer suas atividades
conforme as normas e procedimentos técnicos estabelecidos; Utilizar equipamentos de proteção individual no desenvolvimento
de suas atribuições bem como orientar os auxiliares na utilização dos mesmos; Manter a chefia informada sobre o andamento
dos trabalhos e dos resultados alcançados; Zelar pela qualidade dos serviços prestados, identificando causas de problemas e
orientando tecnicamente sua equipe na resolução dos mesmos, para garantir o melhor atendimento aos usuários; Participar
das atividades de treinamento e capacitação desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Prefeitura; Prestar
assistência técnica e transferência de tecnologia; Realizar outras atribuições afins.
ODONTÓLOGO: Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos
serviços de saúde; Cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; Realizar tratamento curativo (restaurações,
extrações, raspagens, curetagem subgengival e outros) e preventivo (aplicação de flúor, selantes, profilaxia e orientação sobre
escovação diária); Realizar atendimentos de urgência; Encaminhar usuários para tratamentos de referência odontológica,
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde; Examinar os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao cirurgião
dentista, utilizando instrumentais ou equipamentos odontológicos por via direta, para verificar patologias da boca; Identificar as
afecções quanto à extensão e à profundidade, utilizando instrumentos especiais, radiologia ou exames complementares para
estabelecer diagnósticos, prognóstico e plano de tratamento; Aplicar anestesias tronco-regionais, infiltrativas terminais e tópicas
ou qualquer outro tipo regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia, para promover conforto e facilitar a execução do
tratamento; Efetuar remoção de tecido cariado e restauração dentária, utilizando instrumentos, aparelhos e materiais
odontológicos adequados para restabelecer a forma e a função do elemento dentário; Executar a remoção mecânica da placa
dental e do cálculo e tártaro supra e subgengival, utilizando-se meios manuais e ultrassônicos; Realizar RX odontológico para
diagnóstico de enfermidades; Proceder a perícias odonto-administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de
fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; Realizar exames nas escolas e na comunidade por meio
tátil-visual para controle epidemiológico e tratamento de doenças bucais; Elaborar, coordenar e executar programas educativos
e de atendimento odontológico preventivo para a comunidade; Realizar ações de educação em saúde bucal individual e coletiva,
visando motivar e ampliar os conhecimentos sobre o assunto, bem como despertar a responsabilidade do indivíduo no sucesso
do tratamento; Prestar orientações à comunidade sobre higiene bucal e comportamento alimentar; Orientar, coordenar e
supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos Técnicos de Higiene Dental e pelos Auxiliares de Consultório Dentário; Levantar
e avaliar dados sobre a saúde bucal da comunidade; Participar do planejamento das ações que visem a saúde bucal da
população; Integrar equipe multidisciplinar do Programa de Saúde da Família; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos
equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar
equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Realizar outras atribuições afins. Planejar, organizar
e controlar as atividades desenvolvidas na sua área de atuação, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas,
elaborando relatórios e fornecendo subsídios que visem à elaboração de novas políticas de ação, aperfeiçoamento ou extinção
das existentes, para assegurar o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos; Participar das atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Elaborar pareceres, informes técnicos, relatórios e
outros documentos relativos à sua área de atuação; Realizar estudos e sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e
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aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar como instrutor ou facilitador em programas de
capacitação, de desenvolvimento e de educação continuada; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões nas unidades da
Secretaria Municipal de Saúde e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à área de Saúde do Município;
Participar da formulação de políticas públicas e de planos de desenvolvimento; Participar de atividades em equipes
multidisciplinares; Desenvolver atividades em parceria com os vários setores da Prefeitura visando ampliar o acompanhamento
dos programas executados; Gerenciar ações de pesquisa e de desenvolvimento, planejando, organizando e controlando os
programas e sua execução, bem como avaliando resultados para assegurar eficiência, eficácia e efetividade dos serviços
prestados aos usuários; Acompanhar a execução de projetos executados por terceiros; Desenvolver e propor novas tecnologias
de trabalho; Desenvolver atividades relacionadas à utilização eficaz de equipamentos, materiais e de pessoal, planejando,
organizando e controlando programas e sua execução de acordo com a política fixada, para assegurar o atendimento, a
melhoria dos serviços, redução dos custos e, em consequência, obter maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços
prestados à população; Exercer suas atividades conforme as normas e procedimentos técnicos estabelecidos; Utilizar
equipamentos de proteção individual no desenvolvimento de suas atribuições bem como orientar os auxiliares na utilização dos
mesmos; Manter a chefia informada sobre o andamento dos trabalhos e dos resultados alcançados; Zelar pela qualidade dos
serviços prestados, identificando causas de problemas e orientando tecnicamente sua equipe na resolução dos mesmos, para
garantir o melhor atendimento aos usuários; Participar das atividades de treinamento e capacitação desenvolvidas pela
Secretaria Municipal de Saúde e pela Prefeitura; Prestar assistência técnica e transferência de tecnologia; Realizar outras
atribuições afins.
MÉDICO PLANTONISTA: Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e
regulação dos serviços de saúde; Cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; Integrar a equipe de padronização
de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos
campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado, com equipe multiprofissional, de programas e
atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Manter
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar
atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; Realizar procedimentos cirúrgicos
ambulatoriais; Realizar partos em situações emergenciais; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser
realizado; Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de
grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e
tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos
privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover reuniões com
profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de
avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de
saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; Atuar em equipe
multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; Efetuar regulação médica, otimizando o atendimento do
usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; Dar assistência a pacientes que
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estão em internação domiciliar e ou acamados; Prestar atendimento em urgências e emergências; Encaminhar pacientes para
internação hospitalar, quando necessário; Acompanhar os pacientes com risco de morte no transporte até um serviço de maior
complexidade; Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário; Participar dos programas de
treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada; Participar de
auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos
e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipamentos de proteção
individual conforme preconizado pela ANVISA; Realizar outras atribuições afins. Planejar, organizar e controlar as atividades
desenvolvidas na sua área de atuação, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, elaborando relatórios e fornecendo
subsídios que visem à elaboração de novas políticas de ação, aperfeiçoamento ou extinção das existentes, para assegurar o
cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio
referentes à sua área de atuação; Elaborar pareceres, informes técnicos, relatórios e outros documentos relativos à sua área
de atuação; Realizar estudos e sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua
área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua
área de atuação; Participar como instrutor ou facilitador em programas de capacitação, de desenvolvimento e de educação
continuada; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde e outras entidades
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à área de Saúde do Município; Participar da formulação de políticas públicas
e de planos de desenvolvimento; Participar de atividades em equipes multidisciplinares; Desenvolver atividades em parceria
com os vários setores da Prefeitura visando ampliar o acompanhamento dos programas executados; Gerenciar ações de
pesquisa e de desenvolvimento, planejando, organizando e controlando os programas e sua execução, bem como avaliando
resultados para assegurar eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados aos usuários; Acompanhar a execução de
projetos executados por terceiros; Desenvolver e propor novas tecnologias de trabalho; Desenvolver atividades relacionadas à
utilização eficaz de equipamentos, materiais e de pessoal, planejando, organizando e controlando programas e sua execução
de acordo com a política fixada, para assegurar o atendimento, a melhoria dos serviços, redução dos custos e, em
consequência, obter maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços prestados à população; Exercer suas atividades
conforme as normas e procedimentos técnicos estabelecidos; Utilizar equipamentos de proteção individual no desenvolvimento
de suas atribuições bem como orientar os auxiliares na utilização dos mesmos; Manter a chefia informada sobre o andamento
dos trabalhos e dos resultados alcançados; Zelar pela qualidade dos serviços prestados, identificando causas de problemas e
orientando tecnicamente sua equipe na resolução dos mesmos, para garantir o melhor atendimento aos usuários; Participar
das atividades de treinamento e capacitação desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Prefeitura; Prestar
assistência técnica e transferência de tecnologia; Realizar outras atribuições afins.
MÉDICO (20horas): Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos
serviços de saúde; Cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; Integrar a equipe de padronização de
medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos
campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado, com equipe multiprofissional, de programas e
atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Manter
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar
atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; Realizar procedimentos cirúrgicos
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ambulatoriais; Realizar partos em situações emergenciais; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser
realizado; Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de
grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e
tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos
privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover reuniões com
profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de
avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de
saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; Atuar em equipe
multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; Efetuar regulação médica, otimizando o atendimento do
usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; Dar assistência a pacientes que
estão em internação domiciliar e ou acamados; Prestar atendimento em urgências e emergências; Encaminhar pacientes para
internação hospitalar, quando necessário; Acompanhar os pacientes com risco de morte no transporte até um serviço de maior
complexidade; Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário; Participar dos programas de
treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada; Participar de
auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos
e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipamentos de proteção
individual conforme preconizado pela ANVISA; Realizar outras atribuições afins. Planejar, organizar e controlar as atividades
desenvolvidas na sua área de atuação, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, elaborando relatórios e fornecendo
subsídios que visem à elaboração de novas políticas de ação, aperfeiçoamento ou extinção das existentes, para assegurar o
cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio
referentes à sua área de atuação; Elaborar pareceres, informes técnicos, relatórios e outros documentos relativos à sua área
de atuação; Realizar estudos e sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua
área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua
área de atuação; Participar como instrutor ou facilitador em programas de capacitação, de desenvolvimento e de educação
continuada; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde e outras entidades
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à área de Saúde do Município; Participar da formulação de políticas públicas
e de planos de desenvolvimento; Participar de atividades em equipes multidisciplinares; Desenvolver atividades em parceria
com os vários setores da Prefeitura visando ampliar o acompanhamento dos programas executados; Gerenciar ações de
pesquisa e de desenvolvimento, planejando, organizando e controlando os programas e sua execução, bem como avaliando
resultados para assegurar eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados aos usuários; Acompanhar a execução de
projetos executados por terceiros; Desenvolver e propor novas tecnologias de trabalho; Desenvolver atividades relacionadas à
utilização eficaz de equipamentos, materiais e de pessoal, planejando, organizando e controlando programas e sua execução
de acordo com a política fixada, para assegurar o atendimento, a melhoria dos serviços, redução dos custos e, em
consequência, obter maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços prestados à população; Exercer suas atividades
conforme as normas e procedimentos técnicos estabelecidos; Utilizar equipamentos de proteção individual no desenvolvimento
de suas atribuições bem como orientar os auxiliares na utilização dos mesmos; Manter a chefia informada sobre o andamento
dos trabalhos e dos resultados alcançados; Zelar pela qualidade dos serviços prestados, identificando causas de problemas e
orientando tecnicamente sua equipe na resolução dos mesmos, para garantir o melhor atendimento aos usuários; Participar
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das atividades de treinamento e capacitação desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Prefeitura; Prestar
assistência técnica e transferência de tecnologia; Realizar outras atribuições afins.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem,
ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes, controle de pressão venosa, monitorização e utilização de
respiradores artificiais; Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a respiração e pulsação e utilizando aparelhos de
ausculta e pressão; Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal; Efetuar curativos
diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica ou do enfermeiro; Auxiliar na
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave sob a supervisão do enfermeiro; Participar de
campanhas de vacinação; Assistir ao Enfermeiro na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar e ambulatorial;
Assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância sanitária;
Auxiliar na coleta e análise de dados sociossanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas de educação
sanitária; Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na
promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; Participar de programas e atividades de educação em saúde; Participar
na execução de programas e atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente
daqueles prioritários; Participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças
profissionais e do trabalho; Auxiliar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância
epidemiológica; Participar do planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em
grupos específicos da comunidade; Participar do Programa de Saúde da Família; Anotar no prontuário do cliente as atividades
da assistência de enfermagem; Manter estoque de medicamentos, observando a quantidade e o período de validade dos
mesmos, informando à chefia imediata a necessidade de reposição; Participar de atividades de capacitação promovidas pela
instituição; Zelar pela conservação dos equipamentos utilizados; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme
preconizado pela ANVISA; Realizar outras atribuições afins. Elaborar informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades
em sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal auxiliar, realizando-as em
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua
área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e
particulares, realizando estudos e fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando e oferecendo
sugestões; Manter-se informado sobre novas tecnologias bem como propor soluções que otimizem os serviços prestados pela
Secretaria Municipal de Saúde; Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho;
Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA e obedecer às normas de segurança na
execução das tarefas; Realizar outras atribuições afins.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA: selecionar os filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia requisitada pelo
médico, e colocá-los no chassi; Posicionar o paciente adequadamente, medindo as distâncias para focalização da área a ser
radiografada, a fim de assegurar a boa qualidade das chapas; Operar equipamentos de raios X, acionando os dispositivos
apropriados, para radiografar a área determinada; Encaminhar o chassi a câmara escura para ser feita a revelação do filme;
Operar máquina reveladora, preparando e utilizando produtos químicos adequados, para revelar, fixar e secar as chapas
radiográficas; Encaminhar radiografia, já revelada, ao médico responsável, efetuando as anotações e registros necessários;
Controlar o estoque de filmes e demais materiais de uso no setor, verificando e registrando o consumo, para solicitar reposição,
quando necessário; Orientar e supervisionar os auxiliares, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; Zelar pela
conservação dos equipamentos que utilizar; Executar outras atribuições afins. Elaborar informes técnicos e relatórios,
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realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos
recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos e fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados,
opinando e oferecendo sugestões; Manter-se informado sobre novas tecnologias bem como propor soluções que otimizem os
serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde; Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências
do local de trabalho; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA e obedecer às normas
de segurança na execução das tarefas; Realizar outras atribuições afins.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico;
Preencher fichas com dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informações odontológicas; Informar os horários
de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefone; Controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao
histórico dos pacientes, organizando-os e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao Odontólogo consultá-los, quando
necessário; Atender aos pacientes, procurando identificá-los, averiguando as necessidades e o histórico clínico dos mesmos,
para prestar-lhes informações, receber recados ou encaminhá-los ao Odontólogo; Esterilizar os instrumentos utilizados no
consultório; Colaborar na orientação ao público em campanhas de prevenção à cárie; Orientar os pacientes sobre o correto
modo de escovação dos dentes, Executar outras atribuições afins.
AGENTE DE CONBATE ÀS ENDEMIAS: Exercício de atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação
de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos, orientação gerais de saúde; Prevenção da
malária e da dengue, conforme orientação do Ministério da Saúde; Acompanhar, por meio de visita domiciliar todas as famílias
sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; Executar outras atribuições afins.

ANEXO III
CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA

MOTORISTA
Tarefa a ser executada: manuseio de Máquina/Equipamento: Dirigir Ônibus Escolar e/ou Caminhão Truck.
Critérios de avaliação:
I – Verificação do equipamento (pneus, água, óleo, bateria).
Ótimo - 2,0 pontos
Bom - 1,5 pontos
Regular - 1,0 ponto
Ruim - 0,5 pontos
Péssimo - 0,0 ponto
II – Habilidades ao operar o veículo.
Ótimo - 2,0 pontos
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Bom - 1,5 pontos
Regular - 1,0 ponto
Ruim - 0,5 pontos
Péssimo - 0,0 ponto
III – Segurança.
Ótimo - 2,0 pontos
Bom - 1,5 pontos
Regular - 1,0 ponto
Ruim - 0,5 pontos
Péssimo - 0,0 ponto
IV – Produtividade.
Ótimo - 2,0 pontos
Bom - 1,5 pontos
Regular - 1,0 ponto
Ruim - 0,5 pontos
Péssimo - 0,0 ponto
V – Técnica/Aptidão/Eficiência.
Ótimo - 2,0 pontos
Bom - 1,5 pontos
Regular - 1,0 ponto
Ruim - 0,5 pontos
Péssimo - 0,0 ponto

OPERADOR DE MÁQUINA (Patrol): Tarefa a ser executada: manuseio de máquina niveladora.
Critérios de avaliação:
I – Verificação do equipamento (pneus, água, óleo, bateria).
Ótimo - 2,0 pontos
Bom - 1,5 pontos
Regular - 1,0 ponto
Ruim - 0,5 pontos
Péssimo - 0,0 ponto
II – Habilidades ao operar o veículo.
Ótimo - 2,0 pontos
Bom - 1,5 pontos
Regular - 1,0 ponto
Ruim - 0,5 pontos
Péssimo - 0,0 ponto
III – Segurança.
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Ótimo - 2,0 pontos
Bom - 1,5 pontos
Regular - 1,0 ponto
Ruim - 0,5 pontos
Péssimo - 0,0 ponto
IV – Produtividade.
Ótimo - 2,0 pontos
Bom - 1,5 pontos
Regular - 1,0 ponto
Ruim - 0,5 pontos
Péssimo - 0,0 ponto
V – Técnica/Aptidão/Eficiência.
Ótimo - 2,0 pontos
Bom - 1,5 pontos
Regular - 1,0 ponto
Ruim - 0,5 pontos
Péssimo - 0,0 ponto

Observações:
1. Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a Prova Prática munidos de Carteira Nacional de Habilitação na
categoria exigida para o cargo, sob pena de eliminação do Concurso Público.
2. A candidata gestante, além da assinatura da declaração, deverá apresentar atestado emitido por médico obstetra de que
está em condições de realizar os testes previstos neste edital, ficando terminantemente vedada a realização da prova sem a
apresentação do respectivo atestado médico.

