Estado do Tocantins
PREFEITURAMUNICIPAL DE LUZINÓPOLIS/TO.
Secretaria Municipal de Administração
ADITIVO DE EDITAL – 001/2016
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DE LUZINÓPOLIS – EDITAL Nº 001/2016
O Senhor JOSÉ DE ARIMATEIA COELHO DAMACENO, PREFEITO MUNICIPAL DE LUZINÓPOLIS – TO, por
meio da Secretária da Administração Pública, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e de acordo com o Artigo
37 inciso II, da Constituição Federal 1988, torna público e estabelece normas para a abertura de inscrições e realização
do 4º CONCURSO PUBLICO DE PROVAS destinadas a selecionar candidatos para provimento de 64 (sessenta e quatro)
vagas em cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR efetivos do Quadro Geral Permanente de
Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZINÓPOLIS/TO, de acordo com a Lei 233/2015, de 02 de outubro de
2015, e legislação pertinente e com as condições estabelecidas no edital 001/2016. Toda divulgação das fazes deste
certame será feita em painel de divulgação da Prefeitura de LUZINÓPOLIS e também no site
lexconsultoria.net.br.

1 – DA INSCRIÇÃO
1.1. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no website lexconsultoria.net.br e estarão abertas a partir do dia
06 de junho de 2016, com encerramento no dia 05 de julho de 2016, vinte e quatro horas por dia no site acima
mencionado e com encerramento as 23h59min do dia 05 de julho de 2016, no site www.lexconsultoria.net.br.
1.1.2. As inscrições realizadas via site www.lexconsultoria.net.br, somente serão validadas mediante a confirmação
bancária do pagamento do boleto de inscrição até as 23h59min do dia 06 de julho de 2016. Não será aceito
pagamento da taxa de inscrição através dos correios, fac-símile, ordem de pagamento, depósito em envelope ou cheque,
somente será aceito pagamento em parcela única, via sistema eletrônico de pagamento no site destinado a inscrição
lexconsultoria.net.br. Caso o candidato efetue o pagamento fora do período das inscrições, entre os dias 06 de
junho a 05 de julho de 2016, ou por qualquer outro meio que não o especificado neste edital, sua inscrição não poderá
ser realizada e seu nome não constará na lista dos candidatos inscritos.
1.1.3. Todos os inscritos com pagamento confirmado terão seus nomes divulgados no site www.lexconsultoria.net.br
até o dia 13 de julho de 2016, juntamente com informações acerca do local, data, horário de realização das provas.
1.2. Se portador de deficiência física, o candidato deverá ir a sede da Prefeitura Municipal de Luzinópolis/TO,
estabelecida na Av. Goiás, nº 362, Centro – CEP: 77.903-000, ou na sede da empresa realizadora do concurso ou seu
representante legalmente estabelecido na QD. 103 Norte, Av. LO 02, Lote nº 56, Edifício Olímpia, Sala 05, Plano Diretor
Norte – CEP: 77.001-022 – Palmas -TO, munido do laudo médico original ou cópia simples emitido nos últimos 06 (seis)
meses atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência à classificação correspondente ao
Código Internacional de Doenças (CID-10) ou enviar via e-mail para: lex.consultoria@bol.com.br, entre os dias 09 a
14 de junho de 2016.
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2 – DA ISENÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA PESSOAS CARENTES
2.1. O candidato deverá apresentar o Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição (Anexo II) em uma via assinada,
junto com os documentos necessários que comprovem a condição descrita no item 5.1.a e 5.1.b e entregar na sede da
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZINÓPOLIS/TO, com endereço aposto no rodapé deste edital ou enviar por e-mail para:
concurso.luzinopolis2016@gmail.com, entre os dias 09 a 14 de junho de 2016, destinado a Comissão do Concurso
Público com a documentação referente ao pedido de isenção.
a.

O resultado da análise dos pedidos de isenção estará disponível até o dia 21 de junho de 2016.
3 – DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

3.1. Serão divulgadas, até o dia 13 de julho de 2016, no mural da Prefeitura Municipal de Luzinópolis/TO e demais
locais habituais de divulgação e também eletronicamente no site lexconsultoria.net.br.
4 – DAS PROVAS
4.1. As provas referentes a este aditivo de edital serão realizadas todas no mesmo dia e em diferentes horários
observando-se a disposição dos candidatos em salas específicas e divididas por vaga a que concorra.
a) As provas de Nível Superior e Técnico serão realizadas no período da manhã das 8h00m às 12h00m.
b) As provas de Nível Fundamental e Médio serão realizadas no período da tarde das 14h00m às 18h00m.
4.2. DAS PROVAS OBJETIVAS
 As provas escritas objetivas serão realizadas no dia 07 de agosto de 2016, com início segundo o descrito nos itens
4.1. deste aditivo de edital.
4.2.3. O Gabarito de resposta estará disponível no mural do prédio da Prefeitura e no site lexconsultoria.net.br até o dia
09 de agosto de 2016, a partir das 21h00min.
5 – DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
5.1.2. O resultado da classificação final do Concurso Público será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no
mural do prédio desta Prefeitura e demais locais habituais de divulgação além da web site www.lexconsultoria.net.br,
até o dia 31 de agosto de 2016.

Comissão Especial do Concurso Público, Luzinópolis/TO, 1º de junho de 2016.
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COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO

Zenilde Ferreira de Oliveira
Presidente da Comissão do Concurso Público

Maria Alzenira de Sousa Costa
Membro

Cleudina Maria Cruz dos Santos
Membro

Foi presente:
APROVO O ADITIVO DE EDITAL Nº 001/2016, em seu
inteiro teor.
Publique-se e Cumpra-se:
Luzinópolis/TO, 1º de junho de 2016.

JOSÉ DE ARIMATEIA COELHO DAMACENO
Prefeito Municipal de Luzinópolis
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CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO

DATA

EVENTO

J u n h o / 2016
1º/06/2016
06/06/2016
09/06/2016
09/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
21/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
24/06/2016
24/06/2016

J u l h o / 2016
05/07/2016
13/07/2016
14/07/2016
15/07/2016

PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE EDITAL E AVISO NO DOE TO.
INICIO DAS INCRIÇÕES
INICIO DO PRAZO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL NO DIA DA PROVA
FIM DO PRAZO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
FIM DO PRAZO SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL NO DIA DA PROVA
DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DAS ISENÇÕES DA TAXA DE INSCRIÇÃO
RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA ISENÇÃO DA TAXA
DE INSCRIÇÃO
RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO A SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO
ESPECIAL NO DIA DA PROVA
ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO EM CASO DE INDEFERIMENTO
DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA
TAXA DE INSCRIÇÃO
DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS DE INDEFERIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE
ATENDIMENTO ESPECIAL

FINAL DO PERÍODO DAS INSCRIÇÕES
DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
ABERTURA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA AS
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

A g o s t o / 2016
07/08/2016
09/08/2016
10 a 11/08/2016
15/08/2016

18/08/2016
28/08/2016
29 a 30/08/2016
31/08/2016
Conf. Lei Eleitoral, a
critério do Executivo
Municipal

APLICAÇÃO DAS PROVAS
DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
ABERTURA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O GABARITO
PRELIMINAR
DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR
(data prevista)
DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL (data provável)
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
INTERPOSIÇÃO SOBRE O RESULTADO FINAL
DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL (data provável)

PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO

Auxiliar de
Serviços Gerais

Pedreiro

Merendeira

Gari

Coveiro

Eletricista

Vigia

Motorista Cat. “B”

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
Executar a limpeza e conservação das repartições públicas do município; verificar ao final do expediente se todas as
portas e janelas estão fechadas, apagar as luzes ao final do expediente; manter em perfeita organização materiais e
produtos de limpeza; operar com fogões e outros aparelhos de preparação, aquecimento e refrigeração de alimentos;
lavar louça e utensílios de copa e cozinha; preparar e transportar bandejas com alimentação e recolhê-las; manter o local
de trabalho sempre em perfeitas condições de higiene; executar serviços de rouparia, lavanderia, passadeira, limpar e
conservar prédios e dependências da Prefeitura Municipal; lavar sanitários; remover lixos e detritos; limpar móveis,
utensílios e equipamentos; zelar pela manutenção de máquinas e equipamentos; distribuir documentos, mensagens,
encomendas e outros, interna e externamente, quando solicitado, executar atividade correlatas.
Verificar as características das obras, examinando plantas, e especificações técnicas; orientar na escola do material
apropriado e na melhor forma de execução do trabalho, orientar na composição de mistura, cimento, areia, cal, pedra,
dosando as quantidades, para obter a argamassa desejada; assentar tijolos, ladrilhos e materiais afins; construir alicerce,
levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção
corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; montar e desmontar andaimes para execução de obras
desejadas; executar atividade correlatas.
Compete à merendeira fazer a merenda, diversificando-a sempre que necessário, além das seguintes atribuições: preparar
e servir a merenda controlando-a quantitativa e qualitativamente; informar ao Diretor do estabelecimento de ensino da
necessidade de reposição de estoques; conservar o local de preparação da merenda em boas condições de trabalho
procedendo a limpeza e arrumação; respeitar os alunos tratando-os com delicadeza e carinho; respeitar o trabalho do
colega deixando que ele participe também do serviço da cozinha; preparar a merenda de acordo com o cardápio
elaborado por nutricionista; e zelar pelo material de uso e consumo na preparação da merenda escolar, além de efetuar
demais tarefas correlatas a sua função.
Cuidar da limpeza, varrição e conservação dos logradouros públicos; cuidar da disposição adequada do lixo e entulhos;
cuidar e manter em bom estado, seu material de trabalho; executar de outras atividades variadas e quase sempre,
simples; abertura de valas, capina, limpeza de áreas, podas de árvore; preparo de terrenos para disposição de lixo;
serviços de jardinagem, arborização; limpeza de área urbana, escavação, vedação, desmonte e transporte; utilização de
equipamentos e utensílios simples; atividade de manutenção de rodovias, ruas e avenidas, áreas públicas, parques e
jardins; coletas de lixo; afastamento de lixo e outros despejos; executar outras tarefas correlatas.
Executar abertura de sepulturas dentro das normas de higiene e saúde pública; proceder à inumação de cadáveres;
providenciar a exumação de cadáveres, quando necessário, em atendimento a mandato judicial ou ação policial em
articulação com a polícia técnica; executar trabalhos de conservação e limpeza de cemitérios, necrotérios e ossários;
efetuar a conservação de jardins, canteiros, vasos, floreiras e outros; atender às normas de segurança e higiene do
trabalho e executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e grupo
ocupacional.
Instalar e fazer a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral, guiando-se por
esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o bom funcionamento
do sistema elétrico; estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, especificações e outras
informações, para estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; executar trabalhos rotineiros de
eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de fusíveis, tomadas e interruptores, utilizando
ferramentas manuais, comuns e especificas, para estruturar a parte geral da instalação elétrica; realizar a manutenção e
instalação de iluminação, inclusive ornamental, em prédios, praças, feiras, exposições, ruas, festas, desfiles e outras
solenidades, montando luminárias, faixas e aparelhos de som, para obter os efeitos desejados; executar a manutenção
preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, reparando peças e partes danificadas, para assegurar o seu
perfeito funcionamento; supervisionar e orientar as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de
instalação, manutenção e reparação elétrica, para assegurar a observância das especificações de qualidade e segurança;
executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos, bem como a insta lação de cabos elétricos, utilizando puxadores de
aço, grampos e dispositivos de fixação, para dar prosseguimento a montagem; elaborar croquis de ligação elétrica,
desenhando a quadra, rua e posteamento, para que seja feito o aumento de energia ou para instalar novas redes elétricas;
executar serviços de instalação e manutenção em redes elétricas e telefônicas; zelar pela limpeza e conservação do seu
setor de trabalho, dos materiais, dos equipamentos e das ferramentas utilizadas; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo seu superior imediato.
Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a entrada e saída de pessoas nos recintos de trabalho; abrir e fechar
as dependências de prédios; manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; comunicar à autoridade
competente as irregularidades verificadas; inspecionar os locais ou instalações do prédio, cuja segurança implique em
maior responsabilidade; zelar pela ordem e segurança da área sob sua responsabilidade; manter a vigilância das
instalações da Prefeitura Municipal, prédios e demais logradouros públicos; executar atividades correlatas.
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local
destinado quando concluída a jornada do dia; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue, mantendo-o em
perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência, efetuar conserto de emergência nos veículos que
dirige e submeter o mesmo à revisão periódica; comunicar qualquer defeito por ventura existente à seu superior e ao

Av. Goiás – nº 362 – Centro – Luzinópolis/TO – CEP: 77.903-000 – Telefones: (63) 3491-1118 / 3491-1120 / 3491-1252

www.pciconcursos.com.br

Motorista Cat. “D”

Operador de
Máquinas Leves
Cat. “B”

Operador de
Máquinas Leves

Operador de
Máquinas Pesadas
Cat. “D”
Técnico em
Manutenção de
Máquinas e

técnico em manutenção de máquina e veículos; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou carga que
lhe for confiada; promover o abastecimento de combustível, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico,
lâmpada, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau
de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a
pacientes, conduzindo caixa de medicamentos, tubos de oxigênio, macas eventualmente operar rádio transceptor;
executar outras tarefas correlatas.
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local
destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura existente; manter em perfeitas
condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue;
encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou carga que lhe for confiadas; promover o abastecimento de
combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpada, faróis, sinaleiras, buzinas e
indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da
bateria, bem como a calibração dos pneus, auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixa de
medicamentos, tubos de oxigênio, macas, eventualmente operar rádio transceptor; executar outras tarefas correlatas.
Operar Retroescavadeira, equipamentos de arrasto, elevação e deslocamento de materiais, como pás carregadeiras,
retroescavadeiras, empilhadeiras, tratores e outros similares, controlando a velocidade de tração e freando, para
movimentar diversas cargas. Auxiliar nos trabalhos de carga e descarga de materiais diversos. Registrar as operações
realizadas, bem como os processos utilizados para permitir o controle dos resultados. Zelar pela segurança individual e
coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços. Zelar pela guarda,
conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de
trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; Operar equipamentos de
arrasto, elevação e deslocamento de materiais, como pás carregadeiras, retroescavadeiras, empilhadeiras, tratores e
outros similares, controlando a velocidade de tração e freando, para movimentar diversas cargas. Auxiliar nos trabalhos
de carga e descarga de materiais diversos. Registrar as operações realizadas, bem como os processos utilizados para
permitir o controle dos resultados. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção
apropriados, quando da execução dos serviços. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos,
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme
necessidade ou a critério de seu superior. Verificar diariamente as condições de funcionamento de veículos, antes da sua
utilização como: os pneus, água do radiador, baterias, nível do óleo, amperímetro, sinaleira, freios, combustível, etc;
transportar pessoas e materiais; orientar o carregamento e descarregamento de cargas, com o fim de manter o equilíbrio
do veículo e evitar danos aos materiais transportados; zelar pela segurança de passageiros, verificando o fechamento das
portas e o uso de cintos de segurança; fazer pequenos reparos de urgência no veículo; manter o veículo limpo, interna e
externamente, e em condições de uso, levando-o a manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e
manutenção preventiva do veículo; anotar, segundo normas estabelecidas quilometragem rodada, viagens realizadas,
objetos e pessoas transportadas, itinerário, ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente
estacionado e fechado; zelar pela limpeza e conservação do veículo; executar outras tarefas correlatas.
Operar Retroescavadeira, equipamentos de arrasto, elevação e deslocamento de materiais, como pás carregadeiras,
retroescavadeiras, empilhadeiras, tratores e outros similares, controlando a velocidade de tração e freando, para
movimentar diversas cargas. Auxiliar nos trabalhos de carga e descarga de materiais diversos. Registrar as operações
realizadas, bem como os processos utilizados para permitir o controle dos resultados. Zelar pela segurança individual e
coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços. Zelar pela guarda,
conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de
trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; Operar equipamentos de
arrasto, elevação e deslocamento de materiais, como pás carregadeiras, retroescavadeiras, empilhadeiras, tratores e
outros similares, controlando a velocidade de tração e freando, para movimentar diversas cargas. Auxiliar nos trabalhos
de carga e descarga de materiais diversos. Registrar as operações realizadas, bem como os processos utilizados para
permitir o controle dos resultados. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção
apropriados, quando da execução dos serviços. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos,
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme
necessidade ou a critério de seu superior. Verificar diariamente as condições de funcionamento de veículos, antes da sua
utilização como: os pneus, água do radiador, baterias, nível do óleo, amperímetro, sinaleira, freios, combustível, etc;
transportar pessoas e materiais; orientar o carregamento e descarregamento de cargas, com o fim de manter o equilíbrio
do veículo e evitar danos aos materiais transportados; zelar pela segurança de passageiros, verificando o fechamento das
portas e o uso de cintos de segurança; fazer pequenos reparos de urgência no veículo; manter o veículo limpo, interna e
externamente, e em condições de uso, levando-o a manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e
manutenção preventiva do veículo; anotar, segundo normas estabelecidas quilometragem rodada, viagens realizadas,
objetos e pessoas transportadas, itinerário, ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente
estacionado e fechado; zelar pela limpeza e conservação do veículo; executar outras tarefas correlatas.
Executar terraplanagem, nivelamento, abaulamentos, abrir valetas e prestar serviços de reboque; realizar serviços
agrícolas com tratores; operar com rolo compressor, dirigir máquinas e equipamentos rodoviários; realizar
terraplanagens e aterros; efetuar reparos de emergência quando necessário, verificar o estado da máquina e
equipamentos antes de usá-los especialmente quanto: combustível, sistema de refrigeração, lubrificação, zelar pela
conservação e limpeza das máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu superior qualquer anomalia quanto ao
funcionamento das máquinas e equipamentos; executar outras tarefas correlatas.
Executar terraplanagem, nivelamento, abaulamentos, abrir valetas e prestar serviços de reboque; realizar serviços
agrícolas com tratores; operar com rolo compressor, dirigir máquinas e equipamentos rodoviários; realizar
terraplanagens e aterros; efetuar reparos de emergência quando necessário, verificar o estado da máquina e
equipamentos antes de usá-los especialmente quanto: combustível, sistema de refrigeração, lubrificação, zelar pela
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Veículos

conservação e limpeza das máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu superior qualquer anomalia quanto ao
funcionamento das máquinas e equipamentos; executar outras tarefas correlatas.

NÍVEL MÉDIO
CARGO
Agente de
Combate a
Endemias

Agente
Comunitário de
Saúde

Assistente
Administrativo

Auxiliar de
consultório
Dentário
Fiscal
Arrecadador

Técnico de
Controle Interno

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de
doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de
cada ente federado.
Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas,
culturais, demográficas e epidemiológicas; identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais
aquela população esta exposta; elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para enfrentamento dos
problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde; executar, e acordo com a qualificação de cada profissional, os
procedimentos de vigilância e de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida; valorizar a relação com o
usuário e com a família, para criação de vinculo de confiança, de afeto, de respeito; realizar visitas domiciliares de acordo
com o planejamento; resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica; garantir acesso a continuidade do
tratamento dentro de um sistema de referencia e contra referência para os casos de maior complexidade ou que
necessitem de internação hospitalar; prestar assistência integral a população a descrita, respondendo a demanda de
forma continua e racionalista; coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde; promovendo
ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento
conjunto dos problemas identificados; fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de
cidadania, de direitos a saúde e suas bases legais; incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos
conselhos locais de saúde e nos demais conselhos.
Executar e/ou orientar o desenvolvimento das atividades administrativas da unidade em que atua, efetuar os trabalhos de
maior complexidade. Elaborar relatórios, mapas demonstrativos e/ou controles contendo informações sobre os
resultados das atividades para apreciação dos superiores. Analisar relatórios e documentos, conferindo-os e efetuar as
correções necessárias. Levantar e compilar dados e informações relativas ao desenvolvimento dos trabalhos. Atender
pessoas, verificar o assunto a ser tratado, para prestar-lhes as informações necessárias ou encaminhá-las às áreas
responsáveis. Acompanhar o desenvolvimento das atividades administrativas da unidade, orientar equipes de trabalho.
Emitir documentos, transcrever dados e assegurar a realização dos trabalhos de acordo com os padrões estabelecidos.
Controlar o fluxo de documentos e informações que tramitam pela unidade, bem como separar, classificar e arquivar
documentos. Conferir documentos diversos afetos à rotina administrativa da unidade. Executar outras tarefas correlatas
de acordo com determinações superiores.
Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista ou do
THD, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa
bacteriana, escovação supervisionada, orientação de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e
materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessário para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD durante
a realização de procedimentos clínicos (trabalho a quatro mão); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à
preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde
bucal + Curso Específico na área. “ACD”.
Realizar atividades auxiliares com a arrecadação de tributos municipais; ter noções básicas sobre direito tributário;
executar atividades que envolvam a fiscalização, com respeito à aplicação das leis relativas à tributação; fazer verificação
junto aos contribuintes, visando a perfeita execução da fiscalização tributária; lavrar autos de infração às normas legais;
verificar alvará de localização; executar outras atividades afins.
Coordenar e executar, no âmbito do Poder Executivo, as atividades de fiscalização de pessoas físicas e jurídicas, de direito
público e privado, que recebam, mantenham guarda ou façam uso de valores e de bens do Município ou, ainda, que
firmem contrato oneroso, de qualquer espécie, com garantia do Município de Luzinópolis/TO; verificação do
cumprimento dos contratos, convênios, acordos, ajustes e de outros atos de que resulte o nascimento ou a extinção de
direito, ajustes e de outros atos de que resulte o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações do Município, e a sua
conformidade com as normas e princípios administrativos; avaliação dos resultados da ação governamental e da gestão
dos administradores públicos municipais, bem como da aplicação de recursos públicos por órgãos e entidades de direito
público ou privado ou por pessoas físicas, sem prejuízo de outros controles pertinentes; análise das prestações de contas
da despesa orçamentária do Poder Executivo Municipal; exame e certificação da regularidade das tomadas de contas dos
responsáveis por órgãos da Administração Direta e dos dirigentes das entidades da Administração Indireta, fundações
oriundas do patrimônio público ou que recebam transferência à conta do orçamento órgãos autônomos;
acompanhamento dos processos de arrecadação e recolhimento das receitas municipais, bem como da realização da
despesa em todas as suas fases; exame dos recursos oriundos de quaisquer fontes das quais o município participe como
gestor ou mutuário, quanto à aplicação adequada de acordo com os projetos e atividades a que se referem; apoio e
orientação prévia aos gestores de recursos públicos para a correta execução orçamentária, financeira e patrimonial do
Poder Executivo Municipal; fornecimento de informações a partir do monitoramento das receitas e despesas públicas do
Poder Executivo Municipal; acompanhamento das medidas de racionalização dos gastos públicos; promoção do controle
social, a partir da transparência da gestão pública; produção de cenários relativos à despesa e receita pública estatal, para
subsidiar decisões do núcleo estratégico do executivo; padronização das atividades e procedimentos do Controle Interno;
realização de auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
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NÍVEL MÉDIO ESPECIAL – (Técnico)
CARGO
Técnico em
contabilidade

Técnico em
Enfermagem

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
Executar tarefas de lançamentos contábeis da Prefeitura; organizar, supervisionar os trabalhos pertinentes de registro,
empenho, controle e apuração de elementos necessários para o controle patrimonial, orçamentário e financeiro da
Prefeitura; executar, sob supervisão, os trabalhos de escrituração contábil; elaborar escrituração analítica de atos
contábeis, financeiros e orçamentários; organizar, elaborar e analisar prestação de contas; fazer conciliação de extratos
bancários; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.
Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou
tratamento aos pacientes como administração de sangue e plasma, 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; adaptar os
pacientes ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias
e orientando-os; auxiliar o Médico em cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário,
conforme instruções recebidas; auxiliar na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave sob
a supervisão do enfermeiro; preparar e esterilizar material, instrumental, ambiente e equipamentos para a realização de
exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; 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; anotar no prontuário do cliente as atividades da assistência de
enfermagem; acompanhar pacientes para o hospital para realização de exames especializados; participar de atividades de
capacitação promovidas pela instituição; zelar pela conservação dos equipamentos utilizados; utilizar equipamentos de
proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução de
tarefas típicas do cargo; executar outras atribuições afins.

NÍVEL SUPERIOR
CARGO

Assistente Social

Extensionista
Rural

Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
Acolher o usuário, identificando-o, a apresentar-se e explicando os procedimentos a serem realizados, atuar em equipe
multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos; prestar serviços a indivíduos ou grupos em tratamento,
identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e aplicando processos básicos de serviço
social, visando promover a sua recuperação e sua inclusão social; identificar os problemas de origem psicossocial e
econômico que interferem no tratamento; realizar visitas domiciliares; promover e organizar a atualização do cadastro
dos recursos comunitários, com vistas a sua democratização e facilidade de acesso dos usuários aos mesmo; prestar
orientações previdenciárias para usuários e dependentes; realizar orientação familiar; planejar, coordenar e avalizar
planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional, programar, administrar os serviços
sociais assegurados institucionalmente e participar dos programas do Município, e outras atividades correlatas.
Implantar políticas públicas de desenvolvimento econômico sustentável de produção agrícola assim como
acompanhamento de proposta de subsídio da cadeia produtiva do Município; formar multiplicadores; emissão de
declaração de aptidão ao PRONAF – DAP acompanhar; auxiliar as ações do conselho municipal de desenvolvimento rural
sustentável; elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; implantar manejo agropecuário com
técnicas inovadoras como forma de aumento da cadeia produtiva do Município; exercer e acompanhar as ações do serviço
de inspeção municipal e exercer as demais funções inerentes ao cargo.
Planejamento de projetos e execução de obras; programação e controle viabilidade, planejamento e controle das
construções: técnico, físico-financeiro e econômico, planejamento viário, inclusive vias de pedestre, faixas de transito,
calçadas e ciclovias, medições de fluxos de veículos, e medidas de mitigação da mobilidade; orçamentação de obras;
formação do preço de venda, custos diretos; composição de custos unitários, produção de equipes mecânicas; custos
honorários e equipamentos. BDI – Benefícios e despesas indiretas (administração central, custos financeiros, riscos,
tributos sobre o preço de venda, lucro real/presumido); encargos sociais (horista, mensalista); mobilização,
desmobilização e administração local; reajustamento de preços; análises de propostas e preços de obras de engenharia;
formação de preços na engenharia consultiva e de projetos; custos diretos; encargos sociais; despesas indiretas, tributos e
lucro; análise de estabilidade de estruturas de concreto, de madeira e metálicas, pontes, resistência dos materiais;
fundações e obras de terra – propriedades e classificação dos solos, movimentos de água no solo, distribuição de pressões
no solo, empuxos de terra, exploração do subsolo, sondagem; barragens de terra; fundações superficiais e profundas
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Farmacêutico

Gestor de Projetos

Médico

Gestor
Educacional

Psicólogo

Educador físico

(estudos de viabilidade e dimensionamento); hidráulica, hidrologia e saneamento básico – escoamento em condutos
forçados e com superfície libre (canais), dimensionamento; máquinas hidráulicas, bombas e turbinas; ciclo hidrológico,
recursos hidráulicos superficiais e subterrâneos, infiltração, hidrogramas, vazões de enchentes; captação, tratamento e
abastecimentos de água; redes de esgotos, tratamentos de agostos, tratamentos de águas residuais, instalações prediais,
sistemas de drenagem pluvial, limpeza urbana; bacias hidrográficas, regiões hidrológicas e características físicas;
regularização de vazões e controle de estiagem; transportes de sedimentos; materiais de construção e tecnologia das
construções; madeira, materiais cerâmicos e vidros, metais e produtos siderúrgicos, asfaltos e alcatrões, aglomerantes e
cimento, agregados, tecnologia do concreto e controle tecnológico, ensaios; processos construtivos, preparo do terreno,
instalação do canteiro de obras, locação da obra, execução de escavações e fundações, formas, concretagem, alvenaria,
esquadrias, revestimentos, pavimentações, coberturas, impermeabilizações, instalações, pinturas e limpeza da obra;
planejamento e controle de obras; licitação edital, projeto, especificações, contratos, planejamento, análise do projeto,
levantamento de quantidades, plano de trabalho, levantamento de recursos, orçamento, de custos, cronogramas,
diagramas de GANTT, PERT/COM e NEOPERT, curva S, código de obras; fases do projeto, escolha do traçado, projeto
geométrico, topografia, desapropriação, obras complementares e sinalização; noções de computação gráfica: CARD.
Desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopeiças quando a serviço do
público em geral ou mesmo de natureza privada; assessoramento e responsabilidade técnica em estabelecimentos
industriais farmacêuticos em que se fabriquem produtos que tenham indicações e/ou ações terapêuticas, anestésicos ou
auxiliares de diagnósticos, ou capazes de criar dependência física ou psíquica; órgãos, laboratórios, setores ou
estabelecimentos farmacêuticos em que se executem controle e/ou inspeção de qualidade, análise prévia, análise de
controle e análise fiscal de produtos que tenham destinação terapêutica, anestésica ou auxiliar de diagnósticos ou capazes
de determinar dependência física ou psíquica; órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se
pratiquem extração, purificação, controle de qualidade, inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise
fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral; depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer
natureza; a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos,
processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; a elaboração de laudos técnicos e a realização de
perícias técnico - legais relacionados com atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de
natureza farmacêutica; atuar em órgãos, empresas, estabelecimentos, laboratórios ou setores em que se preparem ou
fabriquem produtos biológicos, imunoterápicos, soros, vacinas, alérgenos, opoterápicos para uso humano e veterinário.
bem como de derivados do sangue; órgãos ou laboratórios de análises clínicas ou de saúde pública ou seus departamentos
especializados; estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos farmacêuticos para uso veterinário;
estabelecimentos industriais em que se fabriquem insumos farmacêuticos para uso humano ou veterinário e insumos
para produtos dietéticos e cosméticos com indicação terapêutica.
Compete ao gestor a responsabilidade de elaborar projetos, promover convênios, entre os entes federais, estaduais e ou
privados com o Município, gerar relatórios e organizar prestações de contas referentes aos mesmo e exercer as demais
funções inerentes ao cargo.
Executar atividades que envolvam diagnóstico e tratamento de doenças; Promover palestras visando a medidas de
educação, prevenção e tratamento da saúde; Acompanhar os casos patológicos no âmbito da entidade administrativa
encaminhando às emergências, e os casos mais graves aos setores públicos mais indicados; Interagir com outros
profissionais da área de saúde, visando à defesa, à preservação e à recuperação da saúde; Coordenar, orientar, executar
em caráter especializado ou sob supervisão superior, diagnóstico, tratamento de doenças, visando à defesa, preservação e
à recuperação da saúde; Prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de Pronto
Atendimento a pacientes tanto adultos como pediátricos em demanda espontânea, cuja origem a variada e incerta,
responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos; atender prioritariamente os pacientes de
urgência e emergência identificados de acordo com protocolo de acolhimento definidas pela Secretaria Municipal de
Saúde, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco; Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários,
analisar e interpretar seus resultados, emitir diagnósticos, emitir atestado médico quando houver necessidade,
prescrever tratamentos, orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para promover,
proteger e recuperar a saúde do usuário da Rede Pública do Estado e Municípios, bem como todas as suas unidades
prisionais com seus respectivos ambulatórios e unidades hospitalares, de acordo com suas patologias; Orientar, no
âmbito de sua competência, acerca de materiais e utilização adequada de ambientes onde se dará o seu exercício
profissional; Zelar pelo patrimônio sob a sua guarda direta; Recepcionar e identificar o paciente, explicando os
procedimentos a serem realizados; realizar primeiros socorros e urgências; Articular os recursos intersetoriais
disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; Emitir atestado de óbito; Estar disponível como apoio
matricial de capacitação e executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
O Gestor Educacional é um dos profissionais da equipe de gestão; trabalha, diretamente com os alunos, ajudando-os em
seu desenvolvimento pessoal; em parceria com os professores, para compreender o comportamento dos estudantes e agir
de maneira adequada em relação a eles; com a escola, na organização e realização da proposta pedagógica; e com a
comunidade, orientando, ouvindo e dialogando com pais e responsáveis e executar quaisquer outras atividades correlatas
à sua função.
Diagnosticar, prevenir e tratar distúrbios emocionais, de personalidade e no campo da psicologia aplicada ao trabalho;
proceder a estudos e avaliações dos mecanismos do comportamento humano; participar dos processos de recrutamento e
seleção de pessoal, avaliação de desempenho e treinamento profissional; efetuar orientações psicológicas aos servidores
que apresentarem problemas pessoais, familiares, profissionais; desenvolver trabalhos de integração dos servidores no
ambiente de trabalho; elaborar programas de avaliação e acompanhamento de desempenho dos servidores treinados;
participar de estudos e programas relativos à cultura organizacional e executar quaisquer outras atividades correlatas à
sua função.
Atuar em regência de classe da Educação Fundamental, ministrando aulas teóricas e práticas, em observância às políticas
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e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da
escola com as famílias e a comunidade, coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar,
avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, realizar treinamentos especializados, participar de equipes
multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de
atividades físicas e do desporto; executar tarefas que promovam a educação de crianças, jovens e adultos, utilizando
técnicas didáticas específicas às necessidades, seguindo currículos pré organizados, para uma integração social
satisfatória.

ANEXO I

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA:
Compreensão e estruturação de textos; Coesão e coerência textual; Semântica: sinônimos; antônimos; polissemia;
Vocábulos homônimos e parônimos; Denotação e conotação; Sentido figurado; Sistema ortográfico em vigor:
emprego das letras e acentuação gráfica; Formação de palavras: prefixos e sufixos; Flexão nominal de gênero e
número; Flexão verbal: verbos regulares e irregulares; Vozes verbais; Emprego dos modos e tempos verbais;
Emprego dos pronomes pessoais e das formas de tratamento; Emprego do pronome relativo; Emprego das
conjunções e das preposições; Sintaxe de colocação; Colocação pronominal; Concordância nominal e verbal;
Regência nominal e verbal; Emprego do acento da crase; Nexos semânticos e sintáticos entre as orações; na
construção do período; Emprego dos sinais de pontuação.
MATEMÁTICA:
Números naturais, números inteiros, números racionais: quatro operações fundamentais (adição, subtração,
divisão e multiplicação) em problemas envolvendo situações da vida prática – Nível I.
ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS:
Geografia do Estado do Tocantins nos séculos XX e XXI; Organização política do Estado do Tocantins; A questão
indigenista no Estado do Tocantins; Atualidades História do Tocantins e de Luzinópolis/TO, (Política, economia,
geografia, sociedade e cultura).
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
ESPECÍFICO / MOTORISTA:
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 que “Institui o Código de Trânsito Brasileiro” e legislação posterior;
sinalização de trânsito: verticais (placas de sinalização), horizontais (faixas), luminosos (semáforos), sonoros
(silvos e apitos), gestos do condutor e do agente de trânsito (sinais com os braços) e sinalização auxiliar (cones,
cavaletes, etc.).
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA:
Emprego do pronome relativo; Emprego das conjunções e das preposições; Sintaxe de colocação; Colocação
pronominal; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Emprego do acento da crase; Nexos
semânticos e sintáticos entre as orações; na construção do período; Emprego dos sinais de pontuação.
Compreensão e estruturação de textos; Coesão e coerência textual; Semântica: sinônimos; antônimos; polissemia;
Vocábulos homônimos e parônimos; Denotação e conotação; Sentido figurado; Sistema ortográfico em vigor:
emprego das letras e acentuação gráfica; Formação de palavras: prefixos e sufixos; Flexão nominal de gênero e
número; Flexão verbal: verbos regulares e irregulares; Vozes verbais; Emprego dos modos e tempos verbais;
Emprego dos pronomes pessoais e das formas de tratamento.
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MATEMÁTICA:
Números naturais, números inteiros, números racionais: quatro operações fundamentais (adição, subtração,
divisão e multiplicação) em problemas envolvendo situações da vida prática – Nível II.
ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS:
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e
ecologia e suas vinculações históricas. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História do Tocantins e de
Luzinópolis/TO.
CONCEITO BÁSICO DE INFORMÁTICA:
Conceitos básicos de hardware e software; Dispositivos de entrada/saída e suas propriedades; Conceitos básicos
de ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas,
impressão, Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); Conceitos básicos de Internet e utilização de
ferramentas de navegação: browsers, Internet Explorer, correio eletrônico e busca e pesquisa na internet. Noções
de serviços: Internet e Intranet; Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: organização e
gerenciamento de arquivos, pastas e programas; Vírus e antivírus, Spam, Phishing, Malware.
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL:
Constituição Federal de 1988: Capítulo VII - Da Administração Pública; DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito;
objeto e fontes do Direito Administrativo; Princípios constitucionais do Direito Administrativo brasileiro; Poderes
da Administração: vinculado; discricionário; hierárquico, disciplinar e regulamentar; Organização administrativa;
Centralização, descentralização, concentração e desconcentração; Ato administrativo: conceito; requisitos;
atributos; classificações; pressupostos e espécies; invalidação; anulação; revogação e convalidação; Prescrição e
Decadência no âmbito da Administração Pública; Processo Administrativo; Processo Administrativo Disciplinar;
Licitação: princípios; obrigatoriedade; dispensa; inexigibilidade; modalidades; revogação e anulação; Contratos
administrativos: conceito; peculiaridades; controle; formalização; execução; inexecução; revisão e rescisão;
Improbidade Administrativa; Serviços Públicos: conceito; classificação; concessão; permissão e autorização;
Administração direta e indireta; Administração Indireta e seus entes integrantes; Responsabilidade Civil da
Administração: reparação do dano; enriquecimento ilícito; uso e abuso de poder; sanções penais e civis; Controle
da Administração: tipos e formas de controle; controle hierárquico; controle interno; controle externo; Bens
públicos; Lei Orgânica do Município de Luzinópolis/TO.
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO:
Constituição Federal de 1988: Capítulo VII - Da Administração Pública; DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito;
objeto e fontes do Direito Administrativo; Princípios constitucionais do Direito Administrativo brasileiro; Poderes
da Administração: vinculado; discricionário; hierárquico, disciplinar e regulamentar; Organização administrativa;
Centralização, descentralização, concentração e desconcentração; Ato administrativo: conceito; requisitos;
atributos; classificações; pressupostos e espécies; invalidação; anulação; revogação e convalidação; Prescrição e
Decadência no âmbito da Administração Pública; Processo Administrativo; Processo Administrativo Disciplinar;
Licitação: princípios; obrigatoriedade; dispensa; inexigibilidade; modalidades; revogação e anulação; Contratos
administrativos: conceito; peculiaridades; controle; formalização; execução; inexecução; revisão e rescisão;
Improbidade Administrativa; Serviços Públicos: conceito; classificação; concessão; permissão e autorização;
Administração direta e indireta; Administração Indireta e seus entes integrantes; Responsabilidade Civil da
Administração: reparação do dano; enriquecimento ilícito; uso e abuso de poder; sanções penais e civis; Controle
da Administração: tipos e formas de controle; controle hierárquico; controle interno; controle externo; Bens
públicos; Lei Orgânica do Município de Luzinópolis/TO.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E ESPECIAL
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO:
Processo de departamentalização (características e formas de configuração organizacional); organização do
trabalho (fluxogramas, formulários, manuais, organogramas, funcionogramas e layout); gestão da qualidade e
reengenharia (impactos sobre a configuração das organizações públicas e sobre os processos de gestão); gestão de
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processos (objetivos do mapeamento, características e benefícios); níveis de detalhamento dos processos;
Indicadores de desempenho; melhoria de processos (racionalização e desburocratização); processo de tomada de
decisão; análise e solução de problemas; noções sobre competência e alçada; administração patrimonial - noções
básicas; administração de materiais (planejamento, análise, especificação, classificação, padronizações,
catalogação, normatização, previsão de consumo); aquisição (pesquisa de mercado, cadastro, controle e escolha de
fornecedores); administração de compras (noções básicas sobre armazenamento e controle); princípios
fundamentais de Administração Pública; legislação administrativa (administração direta, indireta e fundacional);
Constituição da República – Títulos III, IV, VI e VII: princípios constitucionais relativos à Administração Pública;
probidade administrativa; discricionariedade administrativa e atuações do Ministério Público e do Poder
Judiciário; PPA (elaboração, gestão e avaliação anual), normas para a execução; orçamento público: LDO e LOA
(princípios e diretrizes orçamentários; conceitos de função, sub função, programa, projeto, atividade e operações
especiais); processo orçamentário (métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público); normas legais
aplicáveis; receita pública (categorias, fontes e estágios); dívida ativa; despesa pública (estágios, suprimento de
fundos, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores); Lei de Responsabilidade Fiscal; características do
contrato administrativo; formalização e fiscalização do contrato; aspectos orçamentários e financeiros da execução
do contrato; sanção administrativa; equilíbrio econômico-financeiro; garantia contratual; alteração do objeto;
prorrogação do prazo de vigência e de execução; contratos de terceirização (cautelas em relação à
responsabilidade trabalhista); licitações Lei nº. 8.666/93 (conceito, finalidade, princípios, objeto, obrigatoriedade,
dispensa, inexigibilidade, vedações, modalidades, procedimentos, anulação e revogação e sanções); pregões
presenciais e eletrônicos; microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens,
serviços e obras no âmbito da Administração Pública; Regime Jurídico Único dos servidores públicos municipais;
cargos de carreira e comissão; planejamento de recursos humanos (dimensionamento e competências essenciais);
concurso público e estágio probatório; requisição; remuneração; treinamento e desenvolvimento (conceitos,
autodesenvolvimento e organizações do aprendizado); avaliação de desempenho; recompensas e produtividade;
segurança e saúde; relações trabalhistas e sindicalismo; licenças e afastamentos; aposentadoria; demissão; ética,
cidadania e sociedade; objeto, objetivos e elementos da ética.
TÉCNICO EM CONTABILIDADE:
Patrimônio: conceito, bens, direitos e obrigações, patrimônio líquido. Conta: determinação dos débitos e dos
créditos, contas correntes. Escrituração: livros obrigatórios, métodos de escrituração, partidas dobradas.
Elaboração das demonstrações financeiras exigidas pela Lei Federal nº 6.404/1976, suas alterações e legislação
complementar: conceito, obrigatoriedade, conteúdo, forma de apresentação, elaboração e critérios de
contabilização. Levantamento de balancetes periódicos. Análise das demonstrações financeiras: índices de
liquidez, endividamento, rotação de estoques, quocientes de imobilização de capital, cobertura total e
rentabilidade. Auditoria: normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência, competência
profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Noções
gerais de auditoria: finalidade, objetivos e responsabilidade; formas e tipos; documentos de auditoria; papéis de
trabalho; amostragem estatística em auditoria; relatórios e pareceres de auditoria. Distinção entre auditoria
interna e externa. Princípios de contabilidade sob a perspectiva do setor público (aprovados pela Resolução CFC
n.º 1.111/2007). Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público (NBC n.º 16.1 a 16.11 - emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade): conceituação, objetivo, objeto e campo de aplicação. Composição do
patrimônio público. Variações patrimoniais. Avaliação e mensuração de ativos e passivos. Ativo imobilizado. Ativo
intangível. Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão. Provisões, passivos
contingentes e ativos contingentes. Plano de contas aplicado ao setor público. Noções básicas sobre tributos:
impostos, taxas e contribuições. Tratamento 34 contábil aplicável aos impostos e contribuições. Retenções na
fonte realizadas pela administração pública: imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ), imposto de renda retido na
fonte (IRRF), imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), imposto sobre serviços (ISS),
contribuição previdenciária (INSS). Legislação básica e suas atualizações: Instrução Normativa da Receita Federal
do Brasil nº 971/2009, Lei Complementar nº 116/2003, Lei Complementar nº 123/2006. Administração pública:
princípios constitucionais relativos à administração pública, probidade e discricionariedade administrativa.
Orçamento público: conceitos, diretrizes e princípios orçamentários; métodos, técnicas e instrumentos do
orçamento público; ciclo orçamentário (elaboração, aprovação, execução e avaliação); processo de planejamento
orçamentário (plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual). Receita e despesa
orçamentária: conceituação, classificação e estágios da receita e despesa orçamentária; restos a pagar; despesa de
exercícios anteriores. Regime de adiantamento. Execução orçamentária e financeira: estágios e execução da
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despesa pública e da receita pública; programação de desembolso e mecanismos retificadores do orçamento;
conta única do Tesouro: conceito e previsão legal. Gestão.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
Princípios éticos e legais do exercício profissional; higiene pessoal, ambiental, doméstica e hospitalar; saúde e
cidadania; prevenção e controle de acidentes no trabalho; prevenção e controle de infecção hospitalar;
comunicação e educação em saúde; normas e rotinas do serviço de enfermagem; relações humanas no trabalho;
medidas de higiene e conforto; aferição de sinais vitais, temperatura, massagem; administração de medicamentos,
vacinas e testes; Oxigeno terapia; nebulização; sondagens, lavagem intestinal e estomacal; aplicação de calor e frio;
curativo; ataduras; tricotomia; preparo do cliente e coleta de material para exames; assepsia, desinfecção e
esterilização; esterilização e manuseio de material esterilizado; cuidados de enfermagem a clientes em situações
clínicas e cirúrgicas; cuidados de enfermagem no pré e pós-operatório; observações e registros de enfermagem; o
PSF como estratégia de operacionalização do SUS; composição e atribuições da equipe saúde da família; vigilância
à saúde, epidemiológica e ambiental; ambiente sustentável e qualidade de vida; atuação do Técnico de
Enfermagem nos programas de assistência à saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente, saúde do
trabalhador, saúde mental, saúde do adulto e do idoso, DST e HIV/AIDS, tuberculose, hanseníase, hipertensão e
diabetes; Programa Nacional de Imunização; Política Nacional de Humanização da Assistência em Saúde; o SAMU
como política pública de saúde; cuidados de enfermagem nas urgências e emergências (queimaduras,
afogamentos, ferimentos); evolução da assistência psiquiátrica para a saúde mental; o Centro de Atenção
Psicossocial – CAPS na promoção e prevenção em saúde mental.
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA:
Compreensão e estruturação de textos; Coesão e coerência textual; Semântica: sinônimos; antônimos; polissemia;
Vocábulos homônimos e parônimos; Denotação e conotação; Sentido figurado; Sistema ortográfico em vigor:
emprego das letras e acentuação gráfica; Formação de palavras: prefixos e sufixos; Flexão nominal de gênero e
número; Flexão verbal: verbos regulares e irregulares; Vozes verbais; Emprego dos modos e tempos verbais;
Emprego dos pronomes pessoais e das formas de tratamento; Emprego do pronome relativo; Emprego das
conjunções e das preposições; Sintaxe de colocação; Colocação pronominal; Concordância nominal e verbal;
Regência nominal e verbal; Emprego do acento da crase; Nexos semânticos e sintáticos entre as orações; na
construção do período; Emprego dos sinais de pontuação.
MATEMÁTICA:
Resolução de problemas envolvendo as quatro operações fundamentais, resolução de problemas evolvendo juros e
porcentagem, expressões numéricas, números fracionários e decimais (resolução de problemas), potenciação,
regras de três e equações, números inteiros e racionais (leitura e escrita de números), operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão e potenciação), equações algébricas; múltiplos e divisores de números naturais,
problemas, sistemas de medidas (medidas de tempo), sistema decimal de medidas, sistema monetário brasileiro,
problemas, números e grandezas proporcionais (razões e proporções, divisão em partes proporcionais), equações
e inequações do primeiro grau, equações do segundo grau; problemas do primeiro grau, leitura e interpretação de
gráficos simples e tabelas, paralelismo e perpendicularismo de retas no plano, ângulos, polígonos (área e
perímetro); progressões aritméticas e geométricas; racionalização e cálculos algébricos; polinômios; progressões
aritméticas e geométricas.
ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS:
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e
ecologia e suas vinculações históricas. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História do Tocantins e de
Luzinópolis/TO.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
ASSISTENTE SOCIAL:
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O Serviço Social na contemporaneidade; Áreas, espaços sócios-ocupacionais e limites de atuação do profissional de
Serviço Social; Dimensão técnico- operativo do Serviço Social; Instrumental de pesquisa em processos de
investigação social: elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas; Propostas de
intervenção na área social: planejamento estratégico, planos, programas, projetos e atividades de trabalho;
Avaliação e monitoramento de programas e projetos sociais; Estratégias, instrumentos e técnicas de intervenção:
abordagem individual, abordagem coletiva, trabalho com grupos, em redes, e com famílias, diagnóstico, técnica de
entrevista, visita domiciliar, estudo social (laudo, parecer, perícia), informação, triagem, atuação na equipe
interprofissional (relacionamento e competências); Cotidiano e mediação; Organização de comunidade e
movimentos sociais; Estratégias de trabalho institucional e comunitária; Conceitos de instituição; Uso de recursos
institucionais e comunitários; Trabalho social em situação de rua; Atuação em programas de prevenção e
tratamento; Uso e abuso do álcool, tabaco e outras drogas: questão cultural, social, e psicológica; Noções básicas
sobre doenças sexualmente transmissíveis; Estratégias de atendimento e acompanhamento às vítimas; Políticas
sociais públicas, cidadania e direitos sociais; Relação estado/sociedade; Contexto atual e o neoliberalismo;
Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da criança e do adolescente; Política de seguridade social:
Assistência Social, Previdência e Saúde (organização, gestão, financiamento e controle social); Política Nacional do
Idoso; Política nacional de atenção ao deficiente; Questão da criança e do adolescente; Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA); O pFapel dos conselhos, centros de defesa e delegacias; Violência contra crianças e
adolescentes e combate à violência; Formas de violência contra crianças e adolescentes: maus tratos, abuso sexual,
negligência e abandono; Exploração sexual da criança e do adolescente; Extermínio, sequestro e tráfico de
crianças; Exploração do trabalho infantil e no tráfico de drogas; A violência dos jovens e as gangues; O papel da
família e da Justiça; Meninos e meninas de rua: questão econômica e social e a questão do abandono; Conceito
ampliado de família: diagnóstico, abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e acompanhamento; Adoção
nacional e internacional; A adoção e a guarda: normas, processos jurídico e psicosocial; Legislação de Serviço
Social: Código de ética profissional; Lei de regulamentação da profissão de assistente social.
EXTENSIONISTA RURAL:
Citologia e embriologia; anatomia dos animais doméstico; zoologia; parasitologia; fertilidade do solo; higiene dos
alimentos e instalações; pastagens e plantas forrageiras; microbiologia; nutrição de não ruminantes; manejo de
pastagens; bioclimatologia animal; processamento e tecnologia de produtos de origem animal; melhoramento
genético animal; bovinocultura de corte; bovinocultura de leite; avicultura; cunicultura e ranicultura; ovinocultura
e caprinocultura; suinocultura; aquicultura; equinocultura e cotornicultura; bubalinocultura de corte e leite;
animais silvestres; nutrição de ruminantes; biotecnologia da reprodução animal; genética; fisiologia da reprodução
e nutrição e alimentação animal.
ENGENHEIRO CIVIL:
Planejamento, controle orçamento de obras; execução de obras civis; topografia e terraplanagem; locação de
obras; sondagens; instalações provisórias; canteiro de obras; proteção e segurança depósito e armazenamento de
materiais, equipamentos e ferramentas; fundações; escoramentos; estrutura de concreto; formas; armação;
argamassas; instalações prediais; alvenarias; revestimentos; esquadrias; coberturas; pisos; impermeabilização
isolamento térmico; materiais de construção civil; aglomerantes - gesso, cal, cimento Portland; agregados;
argamassa; concreto: dosagem, tecnologia do concreto; aço madeira materiais cerâmicos vidros, tintas e vernizes.
recebimento e armazenamento de materiais; mecânica dos solos; origem, formação e propriedades dos solos.
índices físicos; pressões nos solos; prospecção geotécnica; permeabilidade dos solos; percolação nos solos;
compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques; resistência
ao cisalhamento dos solos; empuxos de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das
fundações superficiais e estabilidade das fundações profundas; resistência dos materiais; deformações; teoria da
elasticidade; analise de tensões; flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Analise
estrutural; esforço normal, esforço constante, torção e momento fletor; estudos das estruturas isostáticas (vigas
simples, vigas, gerber, quadros, arcos e treliças); deformação e deslocamentos em estruturaisostática; linhas de
influência em estrutura isostáticas; esforço sob ação de carregamento, variação de temperatura e movimento nos
apoios; estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; métodos dos descolamentos; processo de cross e linhas
de influência em estruturas hiperestáticas; dimensionamento do concreto armado; estados limites; aderência;
ancoragem e emendas em barras de armação; dimensionamento de seções retangulares sob flexão;
dimensionamento de seções T. Cisalhamento; peças de concreto armado submetidas à torção; dimensionamento
de pilares; detalhamento de armação em concreto armado; Norma NBR 6118 (2003) - Projeto de estrutura de
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concreto – procedimentos; instalações prediais; instalações elétricas; instalações de esgoto; instalações de telefone
e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente); estradas e pavimentos
urbanos; saneamento básico: tratamento de água e esgoto; noções de barragens e açudes; hidráulica aplicada e
hidrologia; saúde e segurança ocupacional em canteiro de obras; norma NR 18 condições e meio ambiente de
trabalho na indústria da construção (118.0002); responsabilidade civil e criminal em obras de engenharia e
conhecimentos legais sobre enquadramento dos responsáveis referentes aos Art. nº. 121 e 132 do Código Penal;
patologia das obras de engenharia civil; engenharia de avaliação: legislação e normas, laudos de avaliação.
licitações e contratos da administração pública (Lei nº 8.666/93); qualidade de obras e certificação de empresas;
aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção; inovação tecnológica e racionalização da
construção; programa brasileiro da qualidade e produtividade na construção habitacional.
FARMACÊUTICO:
Código de Ética Farmacêutica. Legislação farmacêutica: Lei 5991/73, Lei 3820/60, Decreto 85878/81, Decreto
74170/74, Lei 9772/99, Portaria 344/98, RDC 302/05; Farmácia hospitalar: estrutura organizacional, Estrutura
administrativa, Conceito. Medicamentos controlados, medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais,
Padronização de medicamentos. Controle de infecção hospitalar; Planejamento e controle de estoques de
medicamentos e correlatos. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à farmacologia; noções de ensaios
biológicos; vias de administração e manipulação de formas farmacêuticas magistrais e oficinais; absorção,
distribuição e eliminação de fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos; interação
drogareceptor; interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas. Fármacos que agem no sistema
nervoso autônomo e sistema nervoso periférico: parassimpatomiméticos; parassimpatolícos; simpatomiméticos;
simpatolíticos; anestésicos locais; bloqueadores neuromusculares. Fármacos que agem no sistema nervoso
central: hipnoanalgésicos; anestésicos gerais; tranquilizantes; estimulantes do SNC; anticonvulsivantes; autacóides
e antagonistas; antiinflamatórios não esteroides; antiinflamatórios esteroides; Farmacologia-Interações
medicamentosas, agonistas, antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios,
cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Reações adversas a medicamento; interações e incompatibilidade
medicamentosas. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por
divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Manipulação de medicamentos, produção
de antissépticos e desinfetantes, Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de
técnicas e controle de qualidade. Métodos de extração e isolamento de produtos naturais; desenvolvimento e
validação de métodos analíticos, ensaios farmacopeicos de controle de qualidade; métodos cromatográficos e
espectrométricos de análises: fundamentos e aplicações; técnicas modernas na investigação de produtos naturais:
biotecnologia, preparo, diluição e padronização de soluções. Nanotecnologia farmacêutica. Biossegurança. Análise
de protocolos e relatórios de estudos de Equivalência Farmacêutica e Perfil de Dissolução; Análise de protocolos e
relatórios de Bioequivalência; Notificação de matérias primas reprovadas à ANVISA; Atividades de implantação da
Farmacovigilância seguindo recomendações da Anvisa. Procedimentos pré-analíticos: obtenção; conservação;
transporte e manuseio de amostras biológicas destinadas à análise, coleta, manipulação, preparo e transporte de
sangue, urina e fluidos biológicos Procedimentos analíticos aplicados às principais dosagens laboratoriais:
Análises bioquímicas de sangue, urina e fluidos biológicos; bioquímica clínica; Citologia de líquidos biológicos.
Bioquímica – Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido básico. Gasometria.
Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos:
metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento.
GESTOR DE PROJETOS:
Conceito de política pública e relação entre política e política pública; tipos de políticas públicas – distributivas
regulatórias e redistributivas; controle social – transparência e participação social; avaliação e gestão da
Informação – conceitos de avaliação e monitoramento de políticas públicas, estruturas organizacionais e funções
administrativas: planejamento, organização, direção e controle; planejamento estratégico, gestão ambiental e
desenvolvimento sustentável; gestão de projetos.
MÉDICO:
Noções de estatística e epidemiologia em medicina do trabalho. Noções de fisiologia do trabalho. Doenças
profissionais e doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses, surdez e outras). Distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho com diagnóstico diferencial excludente das não ocasionadas pelo trabalho (incluindo
reumatológicas, crônico-degenerativas, neurológicas). Psicopatologia do trabalho (sofrimento psíquico, abuso de
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álcool e drogas, Síndrome de Burnout, assédio moral). Noções básicas de urgência/emergência na prática médica.
Reanimação cardiorrespiratória cerebral. Emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias
cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias.
Insuficiência renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções.
Hemorragia digestiva Agentes físicos e riscos à saúde. Agentes químicos e riscos à saúde; noções de toxicologia.
Agentes biológicos e riscos à saúde. Ergonomia e melhoria das condições de trabalho: conceitos e princípios da
ergonomia; carga de trabalho; organização do trabalho; trabalho sob pressão temporal; novas tecnologias,
automação e riscos à saúde. Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde e noções de cronobiologia. Acidentes do
trabalho: definições e prevenção. Avaliação e controle de riscos ligados ao ambiente de trabalho.
Acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas em medicina do trabalho. Avaliação de incapacidade
laborativa e processos de reabilitação profissional. Compatibilidade entre a deficiência física e a natureza das
atividades a serem exercidas. Visita Técnica e análise ergonômica do posto de trabalho para estudo de nexo causal.
Saneamento Ambiental. Segurança do Trabalho. Organização de serviços de Saúde do Trabalhador. Instituições
públicas que atuam na área de segurança e saúde do trabalhador: competências e ações. Perícias em Medicina do
Trabalho. Metodologia de pesquisa. Legislação brasileira vigente na esfera do trabalho, da saúde e da previdência
social referente à atenção à saúde do trabalhador. Normas regulamentadoras.
GESTOR EDUCACIONAL:
Educação e mundo do trabalho; dimensões pedagógicas dos processos de organização e gestão do trabalho;
gestão de projetos; prática educativa no desenvolvimento de pessoas; teorias metodológicas da pedagogia; teorias
de aprendizagem; avaliação de programas de desenvolvimento de pessoas e de programas educacionais e
organizacionais,
LDB,
REFERENCIAL CURRICULAR DA
EDUCAÇÃO
INFANTIL
–
RCNEI, REFERENCIAL CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA.
PSICÓLOGO:
As teorias psicológicas atuais como embasamento de intervenção e encaminhamento das questões sociais:
desigualdade, exclusão, violência doméstica. Metodologia de trabalho em grupo e com equipe interdisciplinar.
elaboração de estudo de casos. Desenvolvimento infanto juvenil. Técnicas de trabalho em relações familiares.
Política de saúde mental. Terapias ambulatoriais em saúde mental. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico
psicológico: conceitos e objetivos, teorias psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes e laudos. Abordagem
terapêutica. Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico.
Ética profissional e Sistema Único de Saúde - SUS (princípios e diretrizes). Psicologia da Educação e na Escola.
Psicologia na Saúde e Comunidade. Trabalhadores da Saúde Mental. Desenvolvimento Humano: Teoria
psicossexual de Freud; Teoria psicossocial de Erikson; Teoria de Estágios Cognitivos de Piaget; Teoria
Sociocultural de Vygotsky. Representações sociais dos professores sobre Desenvolvimento Humano. Família:
Imagens e Dialética. Transtornos de personalidade. Dependência Química. Gravidez e Maternidade na
Adolescência. Distúrbios de Nutrição e de Alimentação na Adolescência.
EDUCADOR FÍSICO:
Conceitos, princípios, finalidades e objetivos da educação física; Condicionamento físico, legislação, metodologia,
métodos gímnicos, organização e pedagogia; fundamentos, regras, equipamentos e instalações utilizadas nos
esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol; conceitos: anatomia,
biometria, biomecânica, fisiologia do esforço e socorros de urgência.
 Permanecem inalterados os demais itens não constante neste Aditivo de Edital, mantendo sua forma original.
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