
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/MG 

REPUBLICAÇÃO Edital de Concurso Público nº 01/2016  

Organização: Reis & Reis Auditores Associados 
 

 

 

 

1                | w w w . r e i s a u d i t o r e s . c o m . b r  

 

ANEXO I 
 

CARGOS, VAGAS, VENCIMENTO INICIAL, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS, E TAXA DE 
INSCRIÇÃO. 

 

ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR 
Cod. Cargo Vagas Vencimento 

inicial em 

reais 

Carga horária 

semanal 

Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição Geral PCD 

01 Assistente Social 03 

 

00 R$ 1.617,00 30 horas Diploma de curso superior em 

Serviço Social + Registro no 

CRESS 

R$ 100,00 

02 Educador Físico 01 00 R$ 2.156,00 40 horas Diploma de curso superior 

em Educação Física 

R$ 100,00 

03 Enfermeiro 01 
 

00 R$ 1.617,00 30 horas Diploma de curso superior 

em Enfermagem + Registro 

no COREN 

R$ 100,00 

04 Especialista da 

Educação 

01 00 R$ 1.723,40 25 aula/h Superior com Licenciatura 

Plena em Pedagogia e 

especialização em: 

- Orientação Educacional 

ou 

Supervisão Pedagógica 

respectivamente 

R$ 100,00 

05 Farmacêutico 01 00 R$ 2.156,00 40 horas Diploma de curso superior 

em Farmácia + registro no 

CRF 

R$ 100,00 

06 Fisioterapeuta 01 00 R$ 1.617,00 30 horas Diploma de curso superior 

em Fisioterapia + Registro 

no CREFITO 

R$ 100,00 

07 Fisioterapeuta 02 00 R$ 2.156,00 40 horas Diploma de curso superior 

em Fisioterapia + Registro 

no CREFITO 

R$ 100,00 

08 Fonoaudiólogo 01 00 R$ 2.156,00 40 horas Diploma de curso superior 

em Fonoaudiologia + 

Registro no CREFONO 

R$ 100,00 

09 Nutricionista 01 00 R$ 1.617,00 30 horas Diploma de curso superior 

em nutrição + registro no 

CRN 

R$ 100,00 

10 Nutricionista 01 00 R$ 2.156,00 40 horas Diploma de curso superior 

em nutrição + registro no 

CRN 

R$ 100,00 

11 Odontólogo/ESF 02 00 R$ 2.156,00 40 horas Curso superior em 

odontologia + registro no 

CRO 

R$ 100,00 
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12 Pedagogo 01 00 R$ 2.156,00 40 horas Diploma de curso superior 

em pedagogia 

R$ 100,00 

13 Professor 08 01 R$ 1.436,75 25 horas Licenciatura Plena em 

Pedagogia ou Normal 

superior 

R$ 100,00 

14 Professor de 

Educação Física 

02 00 R$ 1.436,75 25 horas Curso Superior de 

Educação Física  

R$ 100,00 

15 Psicólogo 02 00 R$ 2.156,00 40 horas Diploma de curso superior 

em psicologia + registro no 

CRP 

R$ 100,00 

 SUBTOTAL 28 01     

 

ESCOLARIDADE: NIVEL MÉDIO COMPLETO 
Cod. Cargo Vagas Vencimento 

inicial em 

reais 

Carga horária 

semanal 

Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição 
Geral PCD 

01 Auxiliar de 

Administração 

01 00 R$ 937,00 40 horas Ensino médio completo + 

conhecimentos de informática 

R$ 70,00 

02 Auxiliar de 

Comunicação 

01 00 R$ 937,00 40 horas Ensino médio completo + 

noções básicas de informática 

R$ 70,00 

03 Auxiliar de 

Serviços Gerais 

01 00 R$ 937,00 40 horas Ensino médio completo + 

conhecimentos de informática 

R$ 70,00 

04 Cuidador 03 01 R$ 937,00 40 horas Ensino médio completo R$ 70,00 
05 Eletricista 01 

 

00 R$ 1.100,00 40 horas Ensino médio completo + 

curso técnico em eletricidade 

R$ 70,00 

06 Monitor 04 00 R$ 937,00 30 horas Ensino médio completo R$ 70,00 
07 Técnico em Saúde 

Bucal 

01 

 

00 R$ 937,00 40 horas Ensino médio completo + 

curso técnico em saúde bucal 

R$ 70,00 

08 Técnico/Auxiliar 

de 

Enfermagem/ESF 

03 00 R$ 937,00 40 horas Ensino médio + curso técnico 

ou de auxiliar de enfermagem 

R$ 70,00 

 SUBTOTAL 15 01     

 

ESCOLARIDADE: NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
Cod. Cargo Vagas Vencimento 

inicial em 

reais 

Carga horária 

semanal 

Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição Geral PCD 

01 Agente 

Comunitário de 

Saúde 

14 02 R$ 1.014,00 40 horas Ensino fundamental 

completo + residir na área da 

comunidade em que atuar, 

desde a data de publicação 

do edital do processo 

seletivo publico ou concurso 

R$ 60,00 

02 Agente de 

Combate a 

Endemias 

03 00 R$ 1.014,00 40 horas Ensino fundamental 

completo 

R$ 60,00 

03 Auxiliar de 01 00 R$ 937,00 40 horas Ensino fundamental R$ 60,00 
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Cuidador completo 

04 Auxiliar de 

Saúde 

Bucal/ESF 

02 00 R$ 937,00 40 horas Ensino fundamental 

completo 

R$ 60,00 

 SUBTOTAL 20 02     

 

ESCOLARIDADE: NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
Cod. Cargo Vagas Vencimento 

inicial em reais 

Carga horária 

semanal 

Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição Geral PCD 

01 Ajudante de 

Serviços 

Gerais 

03 00 R$ 937,00 40 horas Ensino fundamental 

incompleto 

R$ 50,00 

02 Auxiliar de 

Obras e 

Serviços 

04 00 R$ 937,00 40 horas Ensino fundamental 

incompleto 

R$ 50,00 

03 Auxiliar de 

Serviços 

Escolares 

 

01 

 

00 R$ 937,00 30 horas Ensino fundamental 

incompleto 

R$ 50,00 

04 Coveiro 02 00 R$ 937,00 40 horas Ensino fundamental 

incompleto 

R$ 50,00 

05 Gari 02 00 R$ 937,00 40 horas Ensino fundamental 

incompleto 

R$ 50,00 

06 Mecânico 

Geral 

01 00 R$ 1.467,00 40 horas Ensino fundamental 

incompleto 

R$ 50,00 

07 Motorista 03 

 

00 R$ 1.100,00 40 horas Ensino fundamental 

incompleto = Carteira 

Nacional de Habilitação na 

Categoria “D” ou “E”. 

R$ 50,00 

08 Operador de 

Máquinas 

Pesadas 

01 00 R$ 1.467,00 40 horas Ensino fundamental 

incompleto 

R$ 50,00 

09 Pedreiro 02 00 R$ 1.100,00 40 horas Ensino fundamental 

incompleto 

R$ 50,00 

 SUBTOTAL 19 00     

 TOTAL 82 4     
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ANEXO I - A 
 

CARGOS EXCLUÍDOS DO CONCURSO PÚBLICO 

 

Cód. Cargo Vagas PCD 
Vencimento 
Inicial em 

reais 

Carga 
Horária 

Semanal 
Requisitos Mínimos Exigidos 

Taxa de 
Inscrição 

1 
AGENTE SANITARIO 
 

1 - 880,00 30  Ensino Fundamental Completo 
 

50,00 

2 
AGENTE TRIBUTÁRIO 
 

1 - 917,00 40 Ensino Médio Completo 
 

70,00 

3 
AJUDANTE DE OBRAS 
 

3 - 880,00 40 Ensino Elementar (4º série do 
ensino fundamental) 

 

50,00 

4 
AJUDANTE DE OBRAS E SERVIÇOS 4 - 880,00 40 Ensino Elementar (4º série do 

ensino fundamental) 
50,00 

8 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2 - 917,00 40 Ensino Médio Completo 

REGISTRO NO CONSELHO DE 
CLASSE 

70,00 

10 
AUXILIAR DE MATERIAL 
 

1 - 880,00 40 Ensino Fundamental Completo 50,00 

12 
 
AUXILIAR DE TRIBUTAÇÃO 
 

1 - 880,00 40 Ensino Fundamental Completo 50,00 

14 
 
CALCETEIRO 
 

1 - 917,00 40 Ensino Elementar (4º série do 
ensino fundamental  

50,00 

23 

MOTORISTA DE AMBULANCIA 
 

1 - 1.100,00 40 Ensino Elementar (4º série do 
ensino fundamental). 

Carteira Nacional de Habilitação 
Categoria D e Cursos e 

Treinamentos previstos nos Art. 
145 e 145-A do CTB, instituído 

pela Lei nº 9.503, de 23 de 
Setembro de 1997.  

50,00 

25 
OPERADOR DE SISTEMA INFORMATICA 
 

1 - 880,00 40 Ensino Fundamental Completo 50,00 

26 

OPERADOR MAQ.LEVES 
 

1 - 1.100,00 40 Ensino Elementar (4º série do 
ensino fundamental). Carteira 

Nacional de Habilitação 
Categoria B ou superior. 

50,00 

31 

 
TECNICO EM SAUDE BUCAL 
 

3 - 917,00 40 Ensino Técnico Completo e 
registro no conselho de classe 

70,00 

32 

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

1 - 1.100,00 20 Ensino Superior Completo em 
Terapia Ocupacional e registro 

no conselho de classe 

100,00 

33 

 
VIGIA 
 

4 - 880,00 40 Ensino Elementar (4º série do 
ensino fundamental 

50,00 

 

 
TOTAL 

 
14 

     

 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/MG 

REPUBLICAÇÃO Edital de Concurso Público nº 01/2016  

Organização: Reis & Reis Auditores Associados 
 

 

 

 

5                | w w w . r e i s a u d i t o r e s . c o m . b r  

 

ANEXO II 
 

CARGOS, TIPOS DE PROVAS, ESCOLARIDADE, QUANTIDADE DE QUESTÕES E PESO. 

 

 
Cargos 

 
Tipos de Provas 

 
Nº 

questões 

 
Peso 

 
 

 Ajudante de Serviços Gerais; 
 Auxiliar de Obras e Serviços; 
 Auxiliar de Serviços Escolares; 
 Coveiro; 
 Gari; 

 
 
 

 

 

Língua Portuguesa 
Matemática 

 
Ensino Elementar (4ª série 
do ensino Fundamental- 

incompleto) 
 

 
20 
20 

 
01 
01 
 
 

 
 Mecânico Geral; 
 Motorista (Carteira D ou E); 
 Operador de Máquinas Pesadas; 
 Pedreiro; 

 

 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

 
Ensino Elementar (4ª série 
do ensino Fundamental - 

incompleto) / 
PROVAESPECÍFICA 

 

 
20 
10 
10 

 
01 
01 
02 

 
 

 Agente Comunitário de Saúde; 
 Agente de Combate a Endemias; 
 Auxiliar de Cuidador; 
 Auxiliar de Saúde Bucal/ESF; 

 
 

 

 
Língua Portuguesa 

Informática 
Conhecimentos Gerais 

Específica  
 

Fundamental Completo 
 

 
 

10 
10 
10 
10 

 
 
 

01 
01 
01 
02 
 

 
 

 Auxiliar de Administração; 
 Auxiliar de Comunicação; 
 Auxiliar de Serviços Gerais; 
 Cuidador; 
 Eletricista; 
 Monitor; 
 Técnico em Saúde Bucal; 
 Técnico/Auxiliar de Enfermagem – ESF; 

 

 

Língua Portuguesa 
Informática 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

 
Ensino Médio/Técnico 

Completo 
 

 
10 
10 
10 
10 
 
 

 
01 
01 
01 
02 
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 Assistente Social; 
 Educador Físico; 
 Enfermeiro; 
 Farmacêutico; 
 Fisioterapeuta (30 e 40 hs);  
 Fonoaudiólogo; 
 Nutricionista (30 e 40 hs); 
 Odontólogo/ESF; 
 Pedagogo; 
 Psicologo; 

 

 
Língua Portuguesa 
SUS/Saúde Pública 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

 
Ensino Superior (área da 
Saúde/Assistencia Social) 

 

 
10 
10 
10 
10 

 
01 
01 
01 
02 

 
 Especialista da Educação; 
 Professor; 
 Professor de Educação Física; 

 

 
Língua Portuguesa 

Conhecimentos Didáticos e 
Pedagógicos 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

 
Ensino Superior (área da 

Educação) 
 

 
10 
 

10 
10 
10 

 
01 
01 
 

01 
02 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

08/11/2017 16h00min. Publicação da íntegra do Edital 
Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 

Candeias e nos sites www.reisauditores.com.br  
www.candeias.mg.gov.br 

08/11/2017 - Publicação de Extrato do Edital 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e 

Jornal “O Tempo” 

08/01/2018 
a 

12/01/2018 

24 horas pela 
internet; 

12h00min. às 
17h00min. 

Abertura do Período para requisição de 
isenção da taxa de inscrição 

Presencial: Av. 17 de dezembro, nº 240 - 
centro – Candeias/MG; Ou no site 

www.reisauditores.com.br 

16/01/2018 16h00min. 
Divulgação da lista de pedidos de 
isenção deferidos ou indeferidos 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 

Candeias e nos sites www.reisauditores.com.br  

www.candeias.mg.gov.br 

17 a 
19/01/2018 

24 horas pela 
internet; 

12h00min. às 
17h00min. 

Prazo para protocolo de recurso sobre 
Indeferimento Pedido de Isenção 

Presencial: Av. 17 de dezembro, nº 240 - 

centro – Candeias/MG; Ou no site 

www.reisauditores.com.br 

23/01/2018 16h00min 
Julgamento recursos sobre 

Indeferimento Pedido de Isenção 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 

Candeias e nos sites www.reisauditores.com.br  

www.candeias.mg.gov.br 

08/01/2018 
a 

06/02/2018 

A partir das 
09h00min. do dia 
08/01/2018 até às 
23h59min. do dia 

06/02/2018 

Período de Inscrições VIA INTERNET 
dos candidatos ao concurso público. 
Com vencimento do boleto no dia 

07/02/2018 

No site  www.reisauditores.com.br 

08/01/2018 
a 

06/02/2018 

12h00min. às 
17h00min. 

Período de Inscrições Presenciais dos 
candidatos ao concurso público; 

Exceto sábados, domingos e feriados..  
Vencimento do boleto no dia 

07/02/2018 

Presencial: Av. 17 de dezembro, nº 240 - 

centro – Candeias/MG;  

20/02/2018 16h00min 

Divulgação da relação de inscrições e 
Listagem de Candidatos que solicitaram 

Condições Especiais. 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 

Candeias e nos sites www.reisauditores.com.br  

www.candeias.mg.gov. 

21 a 
23/02/2018 

 

24 horas pela 
internet;  

Prazo para protocolo de recurso sobre 
as inscrições.  

Presencial: Av. 17 de dezembro, nº 240 - 

centro – Candeias/MG; Ou no site 

www.reisauditores.com.br 

27/02/2018 16h00min. Julgamento recursos sobre as inscrições 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 

Candeias e nos sites www.reisauditores.com.br  

www.candeias.mg.gov.br 

27/02/2018 16h00min. 

Divulgação da Planilha indicando o local 
e horário de realização das Provas 

Objetivas de Múltipla Escolha. 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 

Candeias e nos sites www.reisauditores.com.br  

www.candeias.mg.gov.br 

11/03/2018 - 
Realização da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha. 

Local e horário de realização: a divulgar dia 

27/02/2018 

12/03/2018  Divulgação dos gabaritos da Prova Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 

http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
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16h00min. 
 

Objetiva de Múltipla Escolha Candeias e nos sites www.reisauditores.com.br  
www.candeias.mg.gov.br 

13 a 
15/03/2018 

24 horas pela 
internet; 

12h00min. Às 
17h00min. 

Prazo para protocolo de recurso sobre 
os gabaritos da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha. 

Presencial: Av. 17 de dezembro, nº 240 - 
centro – Candeias/MG; Ou no site 
www.reisauditores.com.br 

20/03/2018 16h00min. 

Divulgação dos recursos sobre Gabarito 
Oficial e divulgação do Resultado 

Provisório.  

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 
Candeias e nos sites www.reisauditores.com.br  
www.candeias.mg.gov.br 

21 a 
23/03/2018 

24 horas pela 
internet; 

12h00min. às 
17h00min. 

Prazo para protocolo de recurso sobre o 
Resultado Provisório 

Presencial: Av. 17 de dezembro, nº 240 - 
centro – Candeias/MG; Ou no site 
www.reisauditores.com.br 

03/04/2018 
16h00min. 

 

Divulgação dos Recursos sobre 
Resultado Provisório e convocação para 

realização de prova prática para os 
cargos de Motorista e Operador de 

Máquinas 
 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 
Candeias e nos sites www.reisauditores.com.br  
www.candeias.mg.gov.br 

08/04/2018 - 
Realização da Prova Prática 

 

Local e horário de realização: a divulgar dia 
03/04/2018 

 

10/04/2018 
 

16h00min. 
 

Divulgação do Resultado da Prova 
Prática e Resultado Geral Provisório 
(para os cargos que possuem prova 

prática)  
 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 
Candeias e nos sites www.reisauditores.com.br  
www.candeias.mg.gov.br 

11 a 
13/04/2018 

24 horas pela 
internet; 

12h00min. às 
17h00min. 

Prazo para protocolo de recurso sobre 
resultado da prova prática e Resultado 
Geral Provisório (para os cargos que 

possuem prova prática) 
 

Presencial: Av. 17 de dezembro, nº 240 - 
centro – Candeias/MG; Ou no site 
www.reisauditores.com.br 

17/04/2018 
 

16h00min. 

 

Julgamento dos recursos sobre o 
resultado da Prova Prática e Resultado 

Geral  

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 
Candeias e nos sites www.reisauditores.com.br  
www.candeias.mg.gov.br 

18 a 
20/04/2018 

24 horas pela 
internet; 

Presencial: 
12h00min às 

17h00min 

Prazo para protocolo de recurso sobre o 
Resultado Geral 

Presencial: Av. 17 de dezembro, nº 240 - 
centro – Candeias/MG; Ou no site 
www.reisauditores.com.br 

26/04/2018 16h00min 
Julgamento dos recursos sobre o 

resultado Geral 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 
Candeias e nos sites www.reisauditores.com.br  
www.candeias.mg.gov.br 

26/04/2018 16h00min 

Divulgação do Resultado Final 
Definitivo apto à homologação pelo 

Prefeito. 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 
Candeias e nos sites 
www.reisauditores.com.br  
www.candeias.mg.gov.br 

 
 
 
 

http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
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ANEXO IV 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  

 
CARGO DE NÍVEL ENSINO ELEMENTAR ( 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

 

 
 Ajudante de Serviços Gerais; 
 Auxiliar de Obras e Serviços; 
 Auxiliar de Serviços Escolares; 
 Coveiro; 
 Gari; 

 
LÍNGUA PORTUGUÊSA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Interpretação de Texto; 

Interpretação de charges e Quadrinhos. Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; Feminino; 
Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e 
Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; 
Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Frase e 
oração; Sujeito; Predicado; Advérbio; Interjeição; Onomatopéia; Uso do porquê. 
 
MATEMÁTICA PARA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Conjuntos; Sistema de 

Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão de Números Naturais; 
Números Racionais; Operações com Frações (Adição Subtração, multiplicação e divisão); Números Decimais; Porcentagem; 
Sistema Monetário, Medidas de Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo; Geometria (Ponto, Plano, Retas, Semi-retas, 
Segmento de Retas, Ângulos, Polígonos, Triângulo; Perímetro de um triângulo, Quadrilátero, Tipos de Paralelogramos); Cálculo 
de Áreas, Polígono, Metro Quadrado e Unidades maiores e menores do que o metro quadrado. Máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. Raiz. 
 
 
CARGO DE NÍVEL ENSINO ELEMENTAR ( 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL)/ESPECÍFICA 

 

 Mecânico Geral; 
 Motorista (Carteira D ou E); 
 Operador de Máquinas Pesadas; 
 Pedreiro; 

 
LÍNGUA PORTUGUÊSA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Interpretação de Texto; 

Interpretação de charges e Quadrinhos. Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; Feminino; 
Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e 
Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; 
Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Frase e 
oração; Sujeito; Predicado; Advérbio; Interjeição; Onomatopéia; Uso do porquê. 
 
MATEMÁTICA PARA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Conjuntos; Sistema de 

Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão de Números Naturais; 
Números Racionais; Operações com Frações (Adição Subtração, multiplicação e divisão); Números Decimais; Porcentagem; 
Sistema Monetário, Medidas de Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo; Geometria (Ponto, Plano, Retas, Semi-retas, 
Segmento de Retas, Ângulos, Polígonos, Triângulo; Perímetro de um triângulo, Quadrilátero, Tipos de Paralelogramos); Cálculo 
de Áreas, Polígono, Metro Quadrado e Unidades maiores e menores do que o metro quadrado. Máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  PARA MECÂNICO GERAL: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, 

noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; 
Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção 
contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. 
Código Nacional de Trânsito – Lei Federal nº 9.602, de 21/01/98 (Legislação de Trânsito). A prova versará sobre questões de 
rotina do trabalho do cargo, incluindo normas e métodos de segurança no trabalho, noções fundamentais de mecânica, em 
especial em motores a diesel. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MOTORISTA CARTEIRA “D”  ou “E”: Código de Trânsito Brasileiro 

– Lei nº 9.503/1997 (ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Noções de Primeiros Socorros; Peças 
e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios 
, feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; 
geometria de eixo; motores a explosão: tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freio-motor, graxas para rolamento, 
manutenção e lubrificação); operação prática com máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. 
Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e 
Controle. Procedimento de operações. Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. 
Simbologia. Conhecimento das atribuições do cargo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: 1 - Conhecimentos Gerais 

das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos 
no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção 
individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e 
armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho, uso e manuseio de Ferramentas 
de trabalho. 2 - Máquinas pesadas (tipos, nomes, aplicação e utilização), peças de uma máquina pesada, lubrificação e 
abastecimento de maquinas pesadas, calibragem de pneus, sistemas de freio e hidráulico. Noções básicas de mecânica em 
pequenos reparos de máquinas pesadas (parte elétrica, motores e parte hidráulica de máquinas pesadas); Legislação e 
Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; 
Noções de mecânica básica de autos; Prática de direção veicular: Condução e operação veicular das diversas espécies 
compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de 
comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo; Carregamento e descarregamento de materiais.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PEDREIRO: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao 

Cargo; Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. Conhecimentos de projetos Arquitetônicos. 
Dispositivos Legais de uma obra. Construção e Materiais; Escolhendo materiais. Iniciando uma Construção; O terreno; O 
canteiro de Obras; Locação da Obra. Fundações ou sapatas; dimensões; espessuras das ferragens; quantidade de sapatas; 
concretagem das sapatas. Concreto e ferragens para fundações. Alicerces – concreto e ferragens dos alicerces. Paredes e 
Colunas; Vãos de portas e janelas – cintas protetoras; concreto e ferragem das colunas e cintas. Lajes de Cobertura ou Piso; 
pré-moldada; concreto batido; lajes pré- moldadas com isopor. Muros e Calçadas. Instalação elétrica e Instalação Hidráulica e 
sanitária. Acabamento; colocação de portas e janelas; emboço e reboco; chapiscado; penteado; grafite; Rebaixamento de Teto; 
Azulejos nas paredes; tipos de pisos; colocação de aparelhos sanitários; Pintura. Os telhados. A leitura das plantas; Cálculo do 
consumo de materiais. Traços de argamassa e concreto e proporções. Elevação de alvenaria e demais seguimentos. Consertos 
e reparos em prédios dentro das normas técnicas. Serviços de acabamento dentro da área dos serviços de Pedreiro. Aplicação 
de revestimento cerâmico e pisos diversos. Aplicação de acimentado liso.  
 
 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

 Agente Comunitário de Saúde; 
 Agente de Combate a Endemias; 
 Auxiliar de Cuidador; 
 Auxiliar de Saúde Bucal/ESF; 
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LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Interpretação de Texto; 

Interpretação de Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; Feminino; 
Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e 
Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; 
Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; 
Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego dos termos); a estrutura do período 
composto (classificação e emprego das orações); emprego dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da 
crase, concordância verbal e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da oração), períodos simples e 
composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado; 

 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Conceitos de 

Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a 
Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e 
pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos 
e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e 
dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais 
para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel, PowerPoint). Conhecimento básico de Hardware (Processador, função da 
memória RAM, função do disco rígido, placa de vídeo, placa de som).  
 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: Manuais on-line do Sistema Operacional Windows XP. Manuais on-line do Microsoft Word 

2007. Manuais on-line do Microsoft Excel 2007. Manuais on-line do Microsoft PowerPoint 2007. Manuais on-line do Internet 
Explorer 9.0. Manuais on-line Chrome. Livros didáticos e apostilas que abrangem o tema proposto. 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: História, Geografia, 

Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, 
Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Município. História e Geografia do 
Município, História do Município de Candeias. 
 
BORGES, José Gomide. O Sertão de Nossa Sra. das Candeias da Picada de Goiás. Editado por CMC - Consórcio Mineiro de 
Comunicação. Belo Horizonte-MG: 1992. 297 p.* 
 
*Centro Oeste Mineiro: história e cultura. [Dalton Fernando de Miranda e Guaracy de Castro Nogueira, coordenadores]. Itaúna: 
Totem Centro Gerador de Cultura. Instituto Cultural Maria de Castro Nogueira, 2008. 336 p.* 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, 

Saúde do Adulto, Saúde Mental, Atenção a Pessoa com Deficiência (Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde - 
http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf ). Ações de educação em saúde na Estratégia de Saúde da Família; 
A estratégia de Saúde da Família como reorientadora do modelo de atenção básica à saúde. Conceitos básicos: endemias, 
epidemia, pandemias, hospedeiros, reservatórios e vetores de doenças, via de transmissão de doenças, período de incubação e 
período de transmissibilidade; Principais doenças transmitidas por vetores (dengue, filariose, leishmaniose): transmissão, 
principais sintomas e medidas preventivas; Principais doenças de veiculação hídrica (cólera, hepatite, febre tifóide, diarréias): 
transmissão, principais sintomas e medidas preventivas; Atenção domiciliar: visitas, entrevistas, coletas de dados, pesquisas; 
Como proceder em casos identificados de doenças contagiosas. Dengue (zika e chikungunya), prevenção e combate, diferenças, 
perguntas e respostas (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/perguntas-e-respostas-zika. Calendário de vacinação do 
Ministério da Saúde; Relacionamento com as famílias visitadas; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde - P.A.C.S.; Trabalho em Equipe; Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de trabalho; 
Mortalidade e morbidade; Educação sanitária e ambiental. Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Cap. II, Seção II, artigos de 
196 a 200, da Saúde. Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990. Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006. Lei Federal nº 8.142, de 
28/12/1990. Verminoses. Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Diabetes Mellitos, Hipertensão Arterial Sistêmica, 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/perguntas-e-respostas-zika
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Obesidade, Controle do Câncer de Útero e de Mama, Saúde da Criança. Aleitamento materno, Nutrição infantil e Nutrição 
complementar. Atenção Domiciliar. Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. HPV, AIDS, Hepatites e outras DSTs. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990. Lei 

Federal nº 11.350, de 05/10/2006. Lei Federal nº 8.142, de 28/12/1990. A Portaria nº 05, de 21 de fevereiro de 2006, inclui 
doenças na relação nacional de notificação compulsória, define doenças de notificação imediata, relação dos resultados 
laboratoriais que devem ser notificados pelos Laboratórios de Referência Nacional ou Regional e normas para notificação de 
casos; - Guia de Vigilância Epidemiológica. www.saude.gov.br. Decreto Presidencial nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 
8080/90 dispondo sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência á saúde e articulação interfederativa. 
Epidemiologia e Controle de Zoonoses (Raiva, Controle de Quirópteros, Leptospirose, Controle de Roedores, Toxoplasmose, 
Tuberculose, Brucelose, Teníase, Cisticercose, Fasciolose, Salmonelose, Leishmaniose: visceral e cutânea, Larva migrans, 
Hidatidose, Esquistossomose). Transição demográfica e epidemiológica. Vigilância Epidemiológica. Investigação Epidemiológica 
de Casos e Epidemias. Sistema de Informação em Saúde e Vigilância Epidemiológica. Doenças de Interesse para a Saúde 
Pública e Vigilância Epidemiológica: AIDS, Cólera, Dengue, Esquistossomose Mansônica, Febre Tifóide, Hanseníase, 
Antaviroses, Hepatites Virais, Leptospirose, Menigites, Raiva, Tuberculose, Febre Amarela, Doença de Chagas e Tétano. 
Doenças Emergentes e Reemergentes. Dengue (zika e chikungunya), prevenção e combate, diferenças, perguntas e respostas 
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/perguntas-e-respostas-zika). Esquema Básico de Vacinação e vacinação de adultos. 
Ética Profissional; Doenças Transmissíveis; Agentes causadores, porta de entrada e de saída do corpo humano; Contaminação 
e Poluição; Doenças causadas pela contaminação das fezes: verminoses, febre tifóide, amebíase e diarréias infecciosas. 
Abastecimento de Água e Saneamento; Doenças Transmitidas por Vetores: Doença de Chagas, Malária e Dengue; Formas de 
eliminação dos Microorganismos: limpeza, desinfecção, esterilização; Imunidade passiva (transplacentária e soros) e ativa 
(natural – doenças e artificial). Estrutura Nacional de Saúde; Programa Nacional de Zoonoses (PNZ); Centros de Controle de 
Zoonoses; Metodologia de trabalho (Participação Multiprofissional e Integração Multinstitucional); Legislação Sanitária; 
Epidemiologia e Controle de Zoonoses (Raiva, Controle de Quirópteros, Leptospirose, Controle de Roedores, Toxoplasmose, 
Tuberculose, Brucelose, Teníase, Cisticercose, Fasciolose, Salmonelose, Leishmaniose: visceral e cutânea, Larva migrans, 
Hidatidose, Esquistossomose). Formação inicial e continuada- Agente de Combate a Endemias - 
http://200.17.98.44/pronatec/wp-content/uploads/2012/07/ace1.pdf. Caderno de Atenção Básica: Vigilância em Saúde – 
Zoonoses; Vigilância em Saúde, Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose - 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php. Endemias e Dengue: Definição, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: 
Transmissão, Ciclo de Vida; Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de 
Risco. Febre Amarela, Zoonoses, Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde 
Pública e Saneamento Básico, Vigilância Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da Água, 
Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco  Ambiental e Sanitário. Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares, 
Educação Ambiental, Saúde Pública e Saneamento Básico, Vigilância Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites,  
Controle Qualidade da Água, Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco  Ambiental e Sanitário. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AUXILIAR DE CUIDADOR: A criança e a educação infantil: história, concepções; 

Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil; Planejamento na educação infantil: dinâmica e processos. 4. Eixos do 
trabalho pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar; Componentes curriculares da educação infantil: o brincar, o 
movimento e o conhecimento de si e do outro; Avaliação na educação infantil; O professor de educação infantil; Família e 
instituição; Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades; Projetos de trabalho: concepção e perspectiva; Dos teóricos 
Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, Emília Ferreiro e suas contribuições metodológicas. Projeto Político-Pedagógico (caracterização, 
elaboração e execução); Colegiado Escolar (composição, atribuições e participação dos segmentos); A relação escola, 
comunidade e família; Os processos e os instrumentos de avaliação da aprendizagem; Organização dos tempos e espaços 
escolares; noções de higiene e educação no trabalho. Estatuto de Idoso; Política Nacional do Idoso; Noções de Primeiros 
Socorros 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL/ESF: Conhecimentos Gerais das 

Atividades Inerentes ao Cargo. Lei Orgânica do Município de Candeias. Ética e Cidadania. Atividades Inerentes ao Cargo, 
noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; 
Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual. Atendimento 
ao público e telefone. Noções gerais sobre atendimento ao público, higiene e limpeza, utilização de materiais dentários, saúde 
bucal e profilaxia, arcadas dentária (adulto e criança), estrutura do dente, montagem de instrumento clínico, EPI (equipamentos 
de proteção individual), anatomia dental, atividade e reação de produtos químicos, Procedimentos preventivos e restauradores, 
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esterilização e desinfecção, preparo de materiais, Odontologia social e preventiva - Epidemiologia, métodos preventivos,políticas 
de saúde e cariologia, Odontologia Social e preventiva, Paciente infantil, paciente especial  e biogênese  da dentição. 
Conhecimento das atribuições do cargo. 
 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO COMPLETO 

 

 
 Auxiliar de Administração; 
 Auxiliar de Comunicação; 
 Auxiliar de Serviços Gerais; 
 Cuidador; 
 Eletricista; 
 Monitor; 
 Técnico em Saúde Bucal; 
 Técnico/Auxiliar de Enfermagem – ESF; 

 
 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: Compreensão e interpretação de textos; 

denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de 
palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase. 
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia, acentuação e ortografia. Morfologia: 

estrutura e formação das palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações. 
Semântica: a significação das palavras no texto. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua portuguesa. 

Ortografia oficial – novo acordo ortográfico. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: Conceitos de Internet/Intranet. 

Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet: 
Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; 
Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e 
dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais 
para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel, PowerPoint). Conhecimento básico de Hardware (Processador, função da 
memória RAM, função do disco rígido, placa de vídeo, placa de som).  
 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: Manuais on-line do Sistema Operacional Windows XP. Manuais on-line do Microsoft Word 

2007. Manuais on-line do Microsoft Excel 2007. Manuais on-line do Microsoft PowerPoint 2007. Manuais on-line do Internet 
Explorer 9.0. Manuais on-line Chrome. Livros didáticos e apostilas que abrangem o tema proposto. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: História,  Geografia e Ciências de 

1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio 
Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). 
Conhecimentos básicos de informática e Internet. História do Município de Candeias. 
 
BORGES, José Gomide. O Sertão de Nossa Sra. das Candeias da Picada de Goiás. Editado por CMC - Consórcio Mineiro de 
Comunicação. Belo Horizonte-MG: 1992. 297 p.* 
 
*Centro Oeste Mineiro: história e cultura. [Dalton Fernando de Miranda e Guaracy de Castro Nogueira, coordenadores]. Itaúna: 
Totem Centro Gerador de Cultura. Instituto Cultural Maria de Castro Nogueira, 2008. 336 p.* 
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO; AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO; 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MONITOR: NOÇÕES EM REDAÇÃO OFICIAL; Modalidades de textos técnicos; Aspectos 
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gerais da redação oficial; Conceito e princípios de redação oficial; Impessoalidade; Linguagem dos atos e comunicações oficiais; 
Concisão e clareza; Fechos para comunicação; Identificação do signatário; Modelos oficiais – normas gerais; Pronomes de 
Tratamento; Concordância; Emprego; Abreviaturas, siglas e símbolos;. Comunicações oficiais; O padrão ofício; Exposição de 
motivos; Mensagem; Telegrama; Fax. Correio Eletrônico. Noções de organização. Perfil profissional. Ética e postura profissional. 
Atribuições e responsabilidades. Noções de telefonia. Agenda. Protocolo. Noções de arquivo. Correspondência interna e externa. 
Atendimento ao público. Manuseio da lista telefônica. Higiene e segurança no trabalho e saúde ocupacional: conceitos básicos e 
melhores práticas. Ética e responsabilidade social: conceito, objetivos e finalidades. Princípios de Administração - Organizações 

e administração, objetivos, recursos, processos de transformação. Funções organizacionais. Eficiência e eficácia. Desempenho. 
Qualidade, qualidade total. Administração de Materiais e Controle de Almoxarifado - conceitos e funções. Operações de 

Almoxarifado, localização de materiais, classificação de materiais, inventário físico, acondicionamento, princípios de estocagem e 
equipamentos de movimentação. Comunicação interna e externa; relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. 
  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE CUIDADOR: A criança e a educação infantil: história, concepções; 

Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil; Planejamento na educação infantil: dinâmica e processos. 4. Eixos do 
trabalho pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar; Componentes curriculares da educação infantil: o brincar, o 
movimento e o conhecimento de si e do outro; Avaliação na educação infantil; O professor de educação infantil; Família e 
instituição; Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades; Projetos de trabalho: concepção e perspectiva; Dos teóricos 
Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, Emília Ferreiro e suas contribuições metodológicas. Projeto Político-Pedagógico (caracterização, 
elaboração e execução); Colegiado Escolar (composição, atribuições e participação dos segmentos); A relação escola, 
comunidade e família; Os processos e os instrumentos de avaliação da aprendizagem; Organização dos tempos e espaços 
escolares; noções de higiene e educação no trabalho. Estatuto de Idoso; Política Nacional do Idoso; Noções de Primeiros 
Socorros. 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ELETRICISTA: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao 

Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; 
Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção 
contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. 
Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. Normas Técnicas no trabalho do eletricista – NBR 5410, 
NBR 14039, NBR 5419. Instalações Elétricas em Prédios. Riscos da Instalação Elétrica, Segurança e Proteção. Execução do 
aterramento e as novidades trazidas pela NBR 5410/2004 – funcional e de proteção – instalando o aterramento – Tipos de 
aterramento – Proteção contra descargas atmosféricas – tipos de proteção – proteção além do SPDA. Dispositivos de 
Segurança. Equipamentos de Geração de Energia – importância. O Eletricista e a instalação de redes de computadores – NBR 
14565. Economia de Energia e Segurança. Conhecimentos Gerais sobre Instalações Elétricas -  Monofázica – Bifásica e 
Trifázica Tomadas e Interruptores – Aparelhos de Iluminação – Projetos Elétricos. Instalação de Chuveiro elétrico. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO/AUXILIAR DE ENFERMAGEM - ESF: Imunização: 

conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, contra-indicações, doses, vias de 
administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). Técnicas básicas de enfermagem: Sinais 
vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções 
de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); 
Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; 
Curativo; Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente 
com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema 
hematopoiético; Preparo acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: 
parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, 
queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças 
transmissíveis e parasitárias.Funcionamento os 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. Doenças transmissíveis: agente, 
forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, assistência de enfermagem e vigilância epidemiológica das principais 
doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem à mulher: na prevenção do Câncer cérvico-uterino e de Mama, no Pré-natal 
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no planejamento familiar. Saúde do idoso; Doenças sexualmente transmissíveis/AIDS; Assistência de enfermagem à criança: no 
controle do crescimento e desenvolvimento, no controle das doenças diarréicas, no controle das infecções respiratórias agudas 
(pneumonia, otites, amigdalites, infecções das vias aéreas superiores), no controle das principais verminoses (ascaradíase, 
oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, amebíase e esquitossomose), na alimentação da criança (aleitamento materno e orientação 
para o desmame). Assistência de enfermagem ao adulto e ao idoso. Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento e 
assistência de enfermagem das patologias dos seguintes sistemas: Sistema cardiovascular, insuficiência cardíaca congestiva e 
hipertensão arterial; Sistema respiratório: asma e pneumonias; Sistema digestivo: gastrites e úlceras pépticas; Sistema 
andócrino: diabetes mellitus; Sistema neurológico: caracterização dos níveis de consciência e acidentes vascular cerebral; 
Sistema músculo-esquelético: traumatismos (distensão, entorços, subluxação e fraturas); Procedimentos básicos de 
enfermagem: verificação da pressão arterial, pulso, temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), 
administração de medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais); Legislação em Enfermagem: Lei do exercício 
profissional; Conceitos matemáticos aplicados à prática profissional.  Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório. 
Assistência de enfermagem em urgência e emergência. Biossegurança: conceito, normas de prevenção e controle de infecção. 
Classificação de artigos e superfícies hospitalares aplicando conhecimentos de desinfecção, limpeza, preparo e esterilização de 
material. Noções de administração e organização dos serviços de saúde e de enfermagem. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Calendário de vacinação (crianças, adolescentes, adultos, idosos). Atividades inerentes ao cargo no âmbito 
hospitalar e cirúrgico. Conhecimento das atribuições do cargo. 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: Noções gerais sobre atendimento ao 

público, higiene e limpeza, utilização de materiais dentários, saúde bucal e profilaxia, arcadas dentária (adulto e criança), 
estrutura do dente, montagem de instrumento clínico, EPI (equipamentos de proteção individual), anatomia dental, atividade e 
reação de produtos químicos, Procedimentos preventivos e restauradores, esterilização e desinfecção, preparo de materiais, 
Odontologia social e preventiva - Epidemiologia, métodos preventivos, políticas de saúde e cariologia, Odontologia Social e 
preventiva, Paciente infantil, paciente especial e biogênese  da dentição 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (ÁREA DA SAÚDE/ASSISTENCIA SOCIAL) 

 

 Assistente Social; 
 Educador Físico; 
 Enfermeiro; 
 Farmacêutico; 
 Fisioterapeuta (30 e 40 hs);  
 Fonoaudiólogo; 
 Nutricionista (30 e 40 hs); 
 Odontólogo/ESF; 
 Pedadogo; 
 Psicologo; 

 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: Compreensão e interpretação de 

textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de 
palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase. 
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia, acentuação e ortografia. Morfologia: 

estrutura e formação das palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações. 
Semântica: a significação das palavras no texto. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua portuguesa. 

Ortografia oficial – novo acordo ortográfico. 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS OS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR COMPLETO(ÁREA 
DA SAÚDE): Organização dos serviços de saúde no Brasil, Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, Controle social, 

Indicadores de Saúde, Sistema de vigilância epidemiológica, Endemias e epidemias: situação atual, medidas de controle e 
tratamento, Modelo Assistencial, Planejamento e programação local de saúde, Política Nacional de Humanização. Políticas de 
Saúde: Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Hiperdia Mineiro, Programa de Atenção ao Deficiente, 
Farmácia de Minas, Pro-Hosp, Plano Diretor de Regionalização – PDR, PREVPRI - Prevenção Primária do Câncer, Saúde em 
Casa, Política Nacional de Humanização, Saúde na Escola, Viva Vida, SUSfácil, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – 
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SISVAN, Programa Estadual de DST/Aids, SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, Política de 
Saúde Mental, Núcleo Estadual de Mobilização Social em Saúde.Lei 11350/2006.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (ÁREA DA 
SAÚDE/ASSISTENCIA SOCIAL): História, História da Rádio,  Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à 

atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária 
e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos básicos de informática e 
Internet. História do Município de Candeias. 
 
BORGES, José Gomide. O Sertão de Nossa Sra. das Candeias da Picada de Goiás. Editado por CMC - Consórcio Mineiro de 
Comunicação. Belo Horizonte-MG: 1992. 297 p.* 
 
*Centro Oeste Mineiro: história e cultura. [Dalton Fernando de Miranda e Guaracy de Castro Nogueira, coordenadores]. Itaúna: 
Totem Centro Gerador de Cultura. Instituto Cultural Maria de Castro Nogueira, 2008. 336 p.* 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL: 1- Ética em Serviço Social. 2- Lei de 

Regulamentação da Profissão. Lei 8662, de 7.06.1993. 3- Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8742/93. 4- Serviço Social 
e Políticas Sociais Públicas e Privadas. 5- O Serviço Social e a Seguridade Social.  6- O Serviço Social - Assistência e 
Cidadania. 7- Elaboração de Programas e Serviços Sociais. Gestão Pública e Ética no Trabalho. 8- Possibilidades e Limites da 
Prática do Serviço Social em Empresas.  9- A contribuição do Serviço Social no contexto de uma empresa estatal: o Serviço 
Social e as áreas de Administração de RH. 10- Relações de Trabalho, Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador. 11- 
Fundamentos Históricos, Teórico-Metodológicos e Pressupostos Éticos da Prática Profissional. 12- A Pesquisa e a Prática 
Profissional. 13- A questão da instrumentalidade na profissão. 14- A relação Empresa/Empregado/Família/Comunidade e o 
desenvolvimento da sociabilidade humana. 15- Prevenção e Reabilitação de Doenças. 16- O alcoolismo nas empresas. 17- 
Controle social na saúde: Conselhos de Saúde, movimentos sociais, estratégias de organização da sociedade civil, terceiro 
setor. 18- Distrito Sanitário, territorialização. 19- Epidemiologia e planejamento de ações de saúde. 20- Programa de Saúde da 
Família. 21- A Reforma Psiquiátrica no Brasil. A consolidação da LOAS e seus pressupostos teóricos. O novo re-ordenamento da 
Assistência Social/SUAS. A política social brasileira e os programas sociais de transferência de renda na contemporaneidade: 
Bolsa família, PETI, Casa da Família etc. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE EDUCADOR FISICO: Educação Física no contexto da Educação; 

Educação Física, esporte e sociedade; História da Educação Física no Brasil; Função social da Educação Física; Papel do 
professor de Educação Física; Metodologia do ensino da Educação Física; Educação Física e lazer; Corporeidade; 
Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício; Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da aprendizagem; Psicologia do 
esporte; Metabolismo no exercício; Respostas Cardiorespiratórias ao exercício; Crescimento, desenvolvimento e atividade 
física.Avaliação em Educação Física. Critérios de seleção e organização de conteúdos. Objetivos gerais da área Educação 
Física. Esportes: Atletismo. Esportes coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões. 
Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos: Jogos pré-desportivos. Brincadeiras da 
cultura popular. Lutas: Judô, Capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas: Danças: danças populares brasileiras; danças 
populares urbanas; danças modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a manifestações culturais. 
Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e 
aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Primeiros socorros no esporte. 
Planejamento do ensino de Educação Física: Concepções; Objetivos;  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ENFERMEIRO: Técnicas básicas de enfermagem. Assistência de 

enfermagem na atenção integral à mulher no ciclo grávido-puerperal. Assistência de enfermagem na atenção integral à criança. 
Crescimento e desenvolvimento. Controle das infecções respiratórias agudas. Controle das doenças diarréicas e prevenção a 
acidentes e intoxicações. Assistência de Enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas de patologias: insuficiência 
cardíaca congestiva, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, asma, pneumonias, hemorragias digestivas, diabetes 
mellitus, acidentes vascular cerebral. Traumatismos. Imunização. Cadeia de Frio. Doenças Transmissíveis, doenças 
sexualmente transmissíveis, doenças parasitárias, doenças transmissíveis imunizáveis e não imunizáveis: agente, forma de 
transmissão, prevenção, sinais e sintomas, assistência de enfermagem e vigilância epidemiológica. Primeiros Socorros. Lei do 
Exercício profissional. Programa Lei do Exercício Profissional – Lei n°7.498/86; Bioética e ética profissional; Decreto Lei 
n°94.406/87; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Biossegurança; Estratégia Saúde da Família; Educação em 
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Saúde; Processo Saúde/Doença; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Programa Nacional de Imunização; 
Administração dos Serviços de Enfermagem; Programas do Ministério da Saúde (site: www.saude.gov.br): Tuberculose, 

Hanseníase, Saúde do Trabalhador, Saúde da Criança (Aleitamento Materno; Atenção ao recém-nascido de risco habitual, 
doenças prevalentes na infância), Saúde da Mulher (Assistência ao Pré-Natal e puerpério, planejamento familiar, prevenção do 
câncer uterino e de mama, climatério), Portaria 2048/2002; Vigilância Epidemiológica: doenças de notificação compulsória; 
Métodos de Desinfecção e Esterilização; Enfermagem em Pronto-Socorro; Princípios para o Atendimento de Urgência e 
Emergência;  Assistência de Enfermagem a pacientes portadores de doenças do aparelho respiratório, digestivo, cardiovascular, 
locomotor e esquelético, nervoso, ginecológico e obstétrico, urinário, dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos e 
psiquiátricos; Cuidados de Enfermagem em Atendimento Pré-Hospitalar; Saúde Pública: noções básicas de epidemiologia, 
Promoção de saúde; Vigilância em saúde; Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS): organização, princípios e diretrizes; 
Políticas de saúde. Humanização – Humaniza SUS. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO:1 -Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de 

medicamentos, aquisição, produção, padronização, controle de estoque e conservação de medicamentos. Armazenamento: boas 
práticas de armazenamento de medicamentos, distribuição de medicamentos e controle de consumo. Logística de abastecimento 
da farmácia: ponto de requisição, estoque mínimo e estoque máximo, informação sobre medicamentos, comissões hospitalares, 
informática aplicada à farmácia. Controle de infecção hospitalar e farmacovigilância. Fiscalização sanitária, na área de 
medicamentos e estabelecimentos. 2) Farmacotécnica: definição e objetivos da farmacotécnica, conceitos básicos em 
farmacotécnica, classificação dos medicamentos, vias de administração, conservação, dispensação e acondicionamento de 
medicamentos. Pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Fórmulas farmacêuticas. 3) Farmacologia geral: princípios gerais de 
farmacocinética. Princípios gerais de farmacodinâmica. Interações medicamentosas. Efeitos adversos. 4) Controle de qualidade 
de medicamentos e insumos farmacêuticos. 5) Análises clínicas: Análise bromatológica, fabricação e manipulação de alimentos 
para resguardo da saúde pública. Análise clínica de exsudados e transudatos humanos como urina, sangue, saliva e demais 
secreções para fins de diagnóstico. 6) Conceitos: atenção farmacêutica, assistência farmacêutica, medicamentos genéricos, 
medicamentos similares, medicamentos análogos, medicamentos essenciais. RENAME. Comissão de farmácia e terapêutica. 
Comissão de controle de infecção hospitalar. Farmacoeconomia e Farmacovigilância. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA  - 30 E 40 HORAS: FISIOTERAPIA 

NEUROLÓGICA. Traumatismo Raqui Medular. Traumatismo Crânio Encefálico. Acidente Vascular Cerebral. Síndromes 
Neurológicas. Encefalopatia Crônica da Infância. Paralisias Centrais e Periféricas. Mielomeningocele. Hidrocefalia. Recursos 
Fisioterápicos. Técnicas Fisioterápicas de Tratamentos. Orientação Postural. FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA. Síndrome de 
Coluna Vertebral. Patologias Inflamatórias. Patologias Degenerativas. Lesões Traumáticas Fundamentais. Torcicolos 
Musculares. Alterações das Curvas da Coluna. Luxações Congênitas. Patologias e Reabilitação de membros. Amputações. 
Linfedemas. Recursos Fisioterápicos. Técnicas de Tratamento Fisioterápicos. Orientação Postural.  

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA FONOAUDIÓLOGO: Conceitos básicos; comunicação verbal e não verbal, voz, fala, 

linguagem, pensamentos. Fenômeno normal da linguagem oral. Processo normal do pensamento. Desenvolvimento global da 
criança, segundo as áreas: motoras, cognitivas, sócio-emocionais. Processo de aquisição da linguagem oral e escrita. Alterações 
da linguagem oral em relação aos sistemas: nervoso, auditivo, e do aparelho fonador. Distúrbios fonoaudiólogos na linguagem 
oral e escrita: Atraso na linguagem - conceitos, etiologias, sintonias, diagnóstico e prognóstico; afasia - conceitos etiologias, 
diagnósticos e prognósticos; deslexia  - conceitos etiológicos, sintomatologia, diagnóstico e prognóstico; disgrafia e disortologia  - 
conceituação, classificação, etiologia, diagnóstico e prognóstico. A psicomotricidade e suas implicações nos distúrbios da 
linguagem escrita. Elementos básicos na psicomotricidade, esquema corporal, lateralidade, tônus muscular, orientação espacial 
 e orientação temporal. Aprendizagem e teoria da aprendizagem; causas dos distúrbios da aprendizagem. Pré-requisitos para a 
aprendizagem da leitura e da escrita. Distúrbios da aprendizagem. A escola especial e a Fonoaudiologia. Fala: Componentes do 

sistema de fala normal, receptor, transmissor e efetor. Desenvolvimento normal da fala e a relação  das etiologias no fenômeno 
fonoaudiológico da fala: respiratória, articulatória, neurológica, psicológica. As patologias da fala: dislalia, disglossia, deglutição 
atipica, disartria, dislogia, apraxia, anartria, gagueira  - fundamentação teórica, características, etiologia, conseqüência. Avaliação 
da fala ligada a estas patologias, fundamentação teórica, recursos e prognóstico. Voz: Mecanismo  de produção da voz: função 

respiratória, mobilidade laringea durante a formação, sistema de resonância, emissão  dos sons na fala, articulação, estrutura da 
fonação. O fenômeno fonoaudiológico na voz, patologias, disfonias  infantis,  muda vocal, afonia alaringea, insuficiência velo 
faringea (rinofonia) - conceituação, etiologia, sintomatologia, conseqüência, conduta para reeducação. Audição: 

Desenvolvimento da função auditiva. Audição periférica e central. Escala de desenvolvimento normal da audição. Audição normal 
 e patológica: graus e tipos de perda auditiva. Caracterização audiométrica dos diversos graus de perda. Unidade audiométrica  

http://www.saude.gov.br/
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análise de audiogramas: disacusias mistas, condutivas e neurossensoriais. Características do Desenvolvimento da linguagem e 
da fala no deficiente auditivo. O deficiente auditivo e a escola. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA – 30 E 40 HORAS: NUTRIENTES E NUTRIÇÃO 

NAS DIVERSAS FASES DA VIDA- Carboidratos, proteínas, lipídios vitaminas e minerais: classificação, funções, digestão 
absorção, metabolismo e necessidades nutricionais. Aspectos fisiológicos e nutricionais nos diferentes ciclos da vida: gestação, 
aleitamento materno, lactação, infância, adolescência, fase adulta e terceira idade. BROMATOLOGIA, TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS E CONTROLE SANITÁRIO - Estudo bromatológico dos alimentos: leite e derivados, carnes, pescados, ovos, 
cereais, leguminosas, gorduras, hortaliças, frutas e bebidas. Propriedades físico-químicas dos alimentos. Condições higiênico-
sanitárias e manipulações de alimentos. Conservação de alimentos. Uso de aditivos em alimentos. Transmissão de doenças 
pelos alimentos. Intoxicações e infecções alimentares. Avaliação de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC).  TÉCNICA 
DIETÉTICA - Conceito, classificação e características dos alimentos. Preparo de alimentos: processos e métodos de cocção. 
Planejamento de cardápios. Técnica dietética e dietoterapia. ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO - Características e atividades do serviço de nutrição. Aspectos físicos das unidades de alimentação e nutrição. 
Planejamento, organização, coordenação e controle. NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA - A pirâmide alimentar. Educação 
alimentar e nutricional. Recomendações e necessidades de nutrientes. Alimentação equilibrada na promoção da saúde. Nutrição 
materno-infantil. Avaliação nutricional em coletividades. Avaliação do estado nutricional. Síndromes pluricarências (desnutrição 
proteicocalórica), hipovitaminoses, anemias e outros quadros de deficiências. Aconselhamento nutricional. NUTRIÇÃO CLÍNICA 
- Dietoterapia em condições clínicas específicas: doenças carenciais, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, distúrbios 
alimentares, obesidade e distúrbios do comportamento alimentar, hipertensão arterial, diabetes mellitus, hepatopatias, 
nefropatias, distúrbios do trato digestório, câncer, AIDS.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ODONTÓLOGO/ESF: Biosegurança: controle de infecção no trabalho 

odontológico, ergonomia doenças ocupacionais. Epidemiologia: conceitos, aspectos biológicos e sociais, investigação 
epidemiológico, índices epidemiológicos. Modelos de atenção odontológica; a promoção de saúde bucal como estratégia de 
organização de serviços. Promoção: de saúde bucal: métodos e técnicas; flúor; mecanismo de ação, uso e toxicologia. 
Cariologia: diagnóstico, patologia e desenvolvimento de cárie dental. Prótese – Prótese total e prótese parcial removível. 
Semiologia: ficha clínica, métodos e técnicas de exame. Estomatologia: diagnóstico e tratamento das manifestações na cavidade 
bucal. Cirurgia: procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio portes. Urgências e emergências. Radiologia: técnicas, 
equipamentos interpretação. Oclusão: princípios, diagnóstico e tratamento. Radioproteção. Anestesiologia: técnicas, soluções 
anestésicas, prevenção e tratamento de acidentes anestésicos. Terapêutica: mecanismo de ação e uso dos principais grupos 
farmacológicos na clínica odontológica, pacientes com necessidades especiais. Dentística: princípios gerais, técnicas 
restauradoras e materiais dentários. Endodontia: conceitos, diagnóstico e tratamento das lesões pulpares, traumatismos. 
Periodontia: epidemiologia, etiopatogenia das enfermidades periodontais, tratamento. Odontopediatria: diagnóstico e tratamento 
do paciente infantil; manejo do paciente; crescimento e desenvolvimento, prevenção de maloclusões. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PEDAGOGO: Conhecimento específico na área de atuação. 

Conhecimentos que condizem com a formação exigida no cargo. O significado histórico-social da Orientação Educacional: 
Origem e trajetória da O E no Brasil, Dimensões Filosóficas, Políticas, Sociais e Pedagógicas, Tendências e desafios atuais da 
Orientação Educacional. Campos de atuação e a prática do Orientador Educacional: A função do Orientador educacional, A 
Orientação Educacional em face à Legislação Educacional de País, A Orientação Educacional e as Formas Alternativas da 
Educação. A Orientação Educacional e a revolução teórica-prática da educação: A OE e a organização escolar, Ação integrada 
da OE, Nova dimensão da OE. A prática da supervisão escolar: reflexão e análise com base em princípios teóricos. A ação 
supervisora nos níveis e nas modalidades de ensino: educação infantil, ensino fundamental, educação especial e educação de 
jovens e adultos. Laboratórios de aprendizagens e brinquedoteca. O supervisor escolar no cotidiano da escola: reuniões, 
calendário escolar, conselho de classe, organização das turmas, entrevistas, formação continuada, questões de planejamento ( 
PPP, planos de estudos, plano de trabalho e estudos de recuperação), avaliação,registros. Projeto de supervisão escolar para o 
ensino fundamental e educação infantil. 
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PSICÓLOGO: 1) PSICOLOGIA GERAL: Aprendizagem, cognição, 

consciência, emoção memória, motivação, pensamento e linguagem. 2) PSICODIAGNÓSTICO: Conceituação e objetivos; 
entrevistas inicial e de devolução; testes psicológicos. 3) PSICOPATOLOGIA: Neuroses e psicose; distúrbios psicossomáticos. 4) 
ENTREVISTA: enquadramento, estágios e encerramento. A entrevista com a criança. 5) SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE MENTAL: 
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Conceito de saúde e doença; medida das doenças - morbidade e mortalidade; conceito de anormal, normal e causa; saúde 
mental e medicina preventiva. 6) RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL. 7) TREINAMENTO DE PESSOAL. 8) OUTROS 
CONHECIMENTOS: Ética profissional e relações humanas no trabalho. 
 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (ÁREA EDUCAÇÃO) 

 
 ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO; 
 PROFESSOR; 
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA; 

 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: Compreensão e interpretação de 

textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de 
palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase. 
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia, acentuação e ortografia. Morfologia: 

estrutura e formação das palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações. 
Semântica: a significação das palavras no texto. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua portuguesa. 

Ortografia oficial – novo acordo ortográfico. 
 
CONHECIMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR (ÁREA – EDUCAÇÃO): 

Legislação Educacional. Parâmetros Curriculares Nacionais. Os processos pedagógicos e o professor como profissional 
reflexivo.  Os desafios da docência na sociedade do conhecimento. Prática Pedagógica: o professor em relação a si mesmo e o 
seu papel docente; o professor em relação ao aluno; o professor em relação sociedade e a escola; o professor como intelectual 
reflexivo e transformador. Competências e habilidades na ação docente.  Competências para ensinar e para aprender. 
Habilidades didáticas para ação docente. Os desafios do paradigma emergente e a ação docente. Educação e Inclusão. 
Currículo escolar – formação do humano. Currículo por competência. Autonomia cognitiva e moral. Linguagem na escola. 
Alfabetização e letramento no ensino fundamental. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Reorganização do Ensino – tempo e 
espaços.  A escola e seus sujeitos. A relação professor/aluno. Aprendizagem colaborativa baseada em projetos. Contratos 
didáticos num paradigma emergente ou plano consensual de aprendizagem. Avaliação da Aprendizagem: diagnóstica, somativa, 
formativa e a avaliação contínua por portfólios. Projeto Político Pedagógico: fundamentos, planejamento, implementação, 
acompanhamento e avaliação, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem; Planejamento Participativo. Plano de Aula. 
Gestão democrática. Autonomia Pedagógica da Escola. Ética no Trabalho Docente; Gestão Escolar Participativa; Educação 
Inclusiva; A Construção do Conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade; Concepções de Educação e Escola; 
Avaliação; Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento; Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, conceitos e 
concepções; Currículo, tempos e espaços escolares; Organização da Escola centrada no processo de desenvolvimento do 
educando; Função social da Escola e compromisso social do Educador; Concepções de aprendizagem, correntes teóricas e as 
práticas pedagógicas na organização curricular. LDB. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (ÁREA DA EDUCAÇÃO): 

História, História da Rádio, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, 
Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de 
raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos básicos de informática e Internet. História do Município de Candeias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO: A história da Supervisão 

Pedagógica no Brasil. Reflexão crítica sobre a Supervisão Pedagógica. Relação entre Supervisor Pedagógico X Professores. 
Fatores que interferem no processo ensino-aprendizagem. As concepções de aprendizagem e as práticas pedagógicas. 
Planejamento como instrumento da praxis pedagógica: níveis de planejamento. Plano de ensino-aprendizagem: estrutura, 
seleção, criação, organização dos conteúdos e da metodologia. Relação professor aluno. Projeto Educativo: conceito e 
metodologia de elaboração. Avaliação escolar: finalidade, avaliação x concepção de educação. A didática em diferentes 
correntes pedagógicas. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96). O professor como sujeito histórico de 
transformação. A construção do conhecimento x postura do professor. Princípios e fundamentos dos parâmetros curriculares 
nacionais: objetivos gerais do ensino fundamental, avaliação e orientações didáticas. Gestão democrática da escola como fator 
de melhoria da qualidade de ensino. A elaboração do currículo e as concepções curriculares. Ética profissional. A postura ética 
na ação educacional do profissional de Supervisão Escolar. Fatores que interferem no processo ensino-aprendizagem. A 
integração do trabalho do supervisor escolar com os demais profissionais envolvidos no sistema: a participação do profissional 
no aperfeiçoamento das equipes escolares.  As concepções de aprendizagem e as práticas pedagógicas.  Organização e 
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orientação do processo ensino-aprendizagem. Desenvolvimento e aprendizagem: as contribuições de Piaget e de Vygotsky. 
Planejamento como instrumento da praxis pedagógica: níveis de planejamento. Plano de ensino-aprendizagem: estrutura, 
seleção, criação, organização dos conteúdos e da metodologia. Relação professor aluno.  Os grupos sociais na escola: 
integração, controle e disciplina. Projeto Educativo: conceito e metodologia de elaboração. Avaliação escolar: finalidade, 
avaliação x concepção de educação. A didática em diferentes correntes pedagógicas. A democratização da escola: autonomia, 
autogestão, participação e cidadania. Políticas Educacionais Brasileiras para a Educação Básica. A Legislação Federal e os 
PCNs. Currículo como construção sócio-histórica. Planejamento, execução e avaliação das ações na escola. Acompanhamento 
do trabalho pedagógico e da avaliação dos alunos. O Cotidiano Escolar: o educador, o educando e suas relações. Direito à 
educação constituído na legislação brasileira. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR: Alfabetização e letramento: pressupostos teóricos e 

implicações pedagógicas no cotidiano escolar. Alfabetização e linguagem. O ensino da língua portuguesa na educação infantil e 
nos anos iniciais do ensino fundamental: discussões atuais (linguagem, língua, interação e enunciação). O desenvolvimento da 
oralidade no cotidiano escolar: capacidades e estratégias metodológicas. A prática da leitura: objetivos e finalidades da leitura; 
aspectos indispensáveis à compreensão na leitura do texto; relação leitor/autor; diversidade textual e a prática pedagógica 
(tipologia, suportes e gêneros textuais). A prática de produção de texto: condições de produção; finalidade da produção de texto; 
ortografia; revisão textual. A apropriação do sistema de escrita no cotidiano escolar: capacidades e estratégias metodológicas. 
Escolas Pedagógicas (Tradicional, tecnicista, crítico-social dos conteúdos, liberal e libertadora). Pensadores da educação: 
Piaget, Vygotsky, Gardner, Paulo Freire, Emília Ferreiro e Freud. A proposta construtivista. Psicologia do desenvolvimento. 
Educação especial. Inclusão. Avaliação da aprendizagem. O trabalho com a literatura. - Fundamentos filosóficos, psicológicos, 
sociológicos e históricos da educação: Concepções filosóficas da educação; Relação entre educação, sociedade e cultura; A 
escola como instituição social; Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem; Psicologia da Educação; - Fundamentos 
didático-metodológicos da Educação: Tendências pedagógicas na prática escolar; Planejamento, metodologia e avaliação do 
processo ensino/aprendizagem; Projeto Político Pedagógico; Escola Cidadã. - Ensino e aprendizagem de questões sociais; 
Linguagem na escola; História da Educação; Pedagogia da inclusão; Currículo e construção do conhecimento. Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Os projetos de trabalho: teoria e prática, interdisciplinaridade, globalização do conhecimento. O trabalho 
pedagógico na escola: gestão do processo educativo, planejamento e organização do trabalho pedagógico, métodos e técnicas, 
avaliação. A relação professor/aluno; Conhecimento sobre ciclos de formação; Estrutura e funcionamento do ensino de 1º grau; 
Reorganização do Ensino; Democratização do ensino; Avaliação; Planejamento Participativo.  - Fundamentos legais da 
Educação: Constituição Federal de 1988 (Atualizada): Título VIII, Capítulo III, Seção I - Da Educação. . Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (Lei nº 9.394/96); Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica; Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069/90); Lei 10.172/2001 – Plano Nacional de Educação.  Financiamento da Educação. Autores sugeridos: FREIRE, 
Paulo. Pedagogia da Esperança: Um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1.992. 14 ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2000. LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo. Cortez, 1.994. GADOTTI, Moacir. 
Educação e Poder: Introdução à Pedagogia do conflito. 6ª edição.  São Paulo.  Cortez – Autores Associados, 1985. DALMÁS, 
Ângelo. Planejamento Participativo na Escola: Elaboração, Acompanhamento e Avaliação. 5ª Edição. Editora Vozes. Petrópolis, 
1977. PERRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. PERRENOUD, Philippe. 10 
Novas Competências para Ensinar. Tradução: Patrícia C. Ramos.  Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000. 
PERRENOUD, Philippe. Avaliação – Excelência à Regulação das Aprendizagens entre duas Lógicas. Tradução: Patrícia C. 
Ramos.  Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. São 
Paulo: Cortez, 1994.__. História da Educação. São Paulo: Moderna, 1989. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 
São Paulo: Brasiliense, 1985. GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. 4 ed. São Paulo: Cortez, 1995. GANDIN, Danilo. A prática do 
planejamento participativo. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 1999. KRUPPA, Sônia Maria Portella. Sociologia da Educação. São Paulo: 
Cortez, 1994. PIMENTA, Selma Garrido. De professor, pesquisa e didática. Campinas: Pairus, 2002. SAVIANI, Dermeval. Escola 
e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política. 21 ed. São Paulo: Cortez, 1989. 
VEIGA, Ilma A. (Org.) Projeto político-pedagógico da escola. Campinas: Papirus, 1995. FERREIRO, Emília. Com todas as letras. 
São Paulo: Cortez, 1997. FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo. Porto Alegre: Artmed, 1999. FERREIRO, Emilia & 
DURAN, Marilia Claret Geraes. Uma concepção do desenvolvimento da escrita na criança. São Paulo: Vozes, 2009. GOODMAN, 
M. Yetta ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. CÓCOO, Maria Fernandes. 
Didática da Alfabetização; Alfabetização e Sócioconstrutivismo. Belo Horizonte: FTB. PERRENOUD, Philippe; THURLER, 
Mônica Gather. As competências para ensinar no século XXI: A formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto 
Alegre: Artmed: 2002. HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projetos de trabalho. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 2000. SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Autêntica 2001. GANDIN, Danilo e CRUZ, Carlos 

Henrique C. Planejamento na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 2006. ADAMS, Marylin Jager e outros. Consciência 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/MG 

REPUBLICAÇÃO Edital de Concurso Público nº 01/2016  

Organização: Reis & Reis Auditores Associados 
 

 

 

 

2 1                | w w w . r e i s a u d i t o r e s . c o m . b r  

 

fonológica em crianças pequenas. Porto Alegre: Artmed, 2006. BRASIL, MEC. Pró Letramento. Alfabetização e linguagem. 
2007. BRASIL. A criança de seis anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de nove anos: Orientações para o trabalho 
com a linguagem escrita em turmas de crianças de seis anos de idade. Francisca Izabel Pereira Maciel, Mônica Correia Baptista 
e Sara Mourão Monteiro (Orgs). Belo Horizonte: UFMG/FAE/CEALE, FAE/CEALE/SEEMG. 2009. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859 . E outros livros que 

abrangem o programa proposto. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA: Educação Física no contexto da 

Educação; Educação Física, esporte e sociedade; História da Educação Física no Brasil; Função social da Educação Física; 
Papel do professor de Educação Física; Metodologia do ensino da Educação Física; Educação Física e lazer; Corporeidade; 
Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício; Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da aprendizagem; Psicologia do 
esporte; Metabolismo no exercício; Respostas Cardiorespiratórias ao exercício; Crescimento, desenvolvimento e atividade 
física.Avaliação em Educação Física. Critérios de seleção e organização de conteúdos. Objetivos gerais da área Educação 
Física. Esportes: Atletismo. Esportes coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões. 
Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos: Jogos pré-desportivos. Brincadeiras da 
cultura popular. Lutas: Judô, Capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas: Danças: danças populares brasileiras; danças 
populares urbanas; danças modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a manifestações culturais. 
Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e 
aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Primeiros socorros no esporte. 
Planejamento do ensino de Educação Física: Concepções; Objetivos; Conteúdos.. Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros 
curriculares nacionais para o ensino fundamental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
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ANEXO V 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

 
 
 

ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR 
Cod. Cargo Descrição das atribuições 

01 Assistente Social Orientar as atividades de pequeno grupo de auxiliares, que executam trabalho variado de assistência 

social; fazer o estudo dos problemas de ordem moral, social e econômica de pessoas ou famílias 

desajustadas; elaborar histórico e relatório dos casos apresentados, aplicando os métodos adequados à 

recuperação de menores e pessoas desajustadas; encaminhar a creches, asilos, educandários, clínicas 

especializadas e outras entidades de assistência social, interessados que necessitem de amparo, 

providenciando, para esse fim, internamentos, transferências e concessão de subsídios; manter 

intercâmbio com estabelecimentos congêneres, oficiais ou particulares, com os quais haja convênio 

para a interpretação dos problemas de menores internados e egressos, e para estudo de assuntos 

relacionados com a assistência social; organizar e controlar fichário de instituições e pessoas que 

cooperam para a solução de problemas de assistência social; redigir relatórios das atividades 

executadas e informar processos e papéis diversos; desempenhar tarefas afins; executar as atribuições 

de seu cargo junto aos Programas eventualmente instituídos pelo Município, com recursos próprios 

e/ou conveniados (ESF, NASF, CAPS, CRAS, etc); realizar o atendimento inicial do caso; acolhida, 

realizar relatório social, laudo, parecer e estudo social quando solicitado; fazer visitas domiciliares; 

coordenar os grupos de apoio às famílias oferta de informações e realização de encaminhamentos às 

famílias usuárias do CRAS e CRAS volante; Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com 

as características do território de abrangência do CRAS e CRAS volante;  mediação de grupos de 

famílias dos PAIF; realização de atendimento particularizado e visitas domiciliares às famílias 

referenciadas ao CRAS e CRAS volante; desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no 

território; apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e 

fortalecimento de vínculos desenvolvidos no Território ou no CRAS e CRAS volante; 

acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 

ofertados no território ou no CRAS e CRAS volante; realização da busca ativa no território de 

abrangência do CRAS e CRAS volante e desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de 

incidência de situações de risco; acompanhamento das famílias em descumprimento de 

condicionalidades; alimentação no sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e 

planejamento do trabalho de forma coletiva, Articulação de ações que potencializem as boas 

experiências no território de abrangência; realização de encaminhamento, com acompanhamento, para 

a rede socioassistencial; realização de encaminhamentos para serviços setoriais; Participação das 

reuniões preparatórias ao planejamento municipal; participação de reuniões sistemáticas no CRAS e 

CRAS volante, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, definição de fluxos, 

instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; organização dos encaminhamentos, 

fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às demandas e de 

fortalecimento das potencialidades do território ; controlar a aplicação, o estudo e a interpretação de 

testes psicológicos e a realização de entrevistas complementares; organizar o planejamento dos serviços 
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e das ações pedagógicas voltadas para os programas de formação executados pelo CRAS e CRAS 

volante; orientar pedagogicamente as equipes de trabalhadores no programas do CRAS e CRAS 

volante; contribuir e acompanhar as instituições da rede socioassistencial que executam atendimento as 

famílias referenciadas ao CRAS e CRAS volante; Organizar e viabilizar o processo formativo das 

equipes de educadores e de apoio aos CRAS e CRAS volante; realizar oficinas de jogos, recreativos e 

cognitivos; coordenação de grupos temáticos; organização de vivências de grupos (passeios, 

confraternizações); Acompanhar os grupos nas oficinas diversas; participação nas reuniões de equipe; 

executar tarefas afins; Executar as atribuições editadas no respectivo regulamento da profissão; 

Elaborar e manter registros atualizados dos atendimentos e acompanhamentos realizados; Cumprir 

orientações administrativas, conforme legislação vigente; Desempenhar outras tarefas correlatas. 

02 Educador Físico Realizar atividades coletivas por ciclos de vida com atividades físicas e de lazer; realizar práticas de 

saúde à partir da necessidade da perspectiva da prevenção, promoção, tratamento e pós reabilitação; 

desenvolver ações que promovam a inclusão social; realizar avaliação física e prescrever exercícios; 

realizar avaliações físicas de acordo com a demanda para os participantes do G.O. (Grupo Operativo; 

desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; veicular informação que visem à 

prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do 

autocuidado; incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento 

de pertinência social na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das 

práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, nutrição 

e saúde juntamente com as Equipes PSF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento 

supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um 

processo de Educação Permanente; articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o 

conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; 

contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de 

inclusão social e combate à violência; identificar profissionais e/ou membros da comunidade com 

potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as Equipes do 

PSF; capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como 

facilitador monitores no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; supervisionar, de 

forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; 

Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao 

melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas 

corporais; promover eventos que estimulem ações que valorizem. Atividade Física/Práticas Corporais e 

sua importância para a saúde da população; outras atividades inerente à função; desempenhar tarefas 

afins; executar as atribuições de seu cargo junto aos Programas eventualmente instituídos pelo 

Município, com recursos próprios e/ou conveniados (ESF, NASF, CAPS, CRAS, etc); 

03 Enfermeiro  Elaborar análises dos indicadores de saúde; compreensão da distribuição diferencial do processo saúde 

doença; identificação de problemas prioritários; planejamento e execução de campanhas de vacinação 

conforme normas do Ministério da Saúde; implementar o Programa de Imunização no Município; 

organizar, orientar o fluxo de informações coletando dados para alimentar os sistemas de informação e 

enviar informações para instâncias superiores com prioridades estabelecidas pelos mesmos; realizar 

investigação epidemiológica; instituir controle e prevenção de acordo com cada agravo; supervisionar 

os serviços de saúde no que concerne atividades do setor; realizar junto aos técnicos do setor a 

programação pactuada integrada de vigilância em saúde;  executar as atribuições de seu cargo junto aos 

Programas eventualmente instituídos pelo Município, com recursos próprios e/ou conveniados (ESF, 

NASF, CAPS, CRAS, etc); 

04 Especialista da 

Educação 

SÚMULA: Executar, em trabalho individual ou de grupo, a orientação, o aconselhamento e o 

encaminhamento de alunos em sua formação geral, a sondagem de suas tendências vocacionais e de 

suas aptidões, a ordenação das influências que incidam sobre a formação do educando na escola, na 

família ou na comunidade, a cooperação com as atividades docentes e o controle do serviço de 

orientação educacional a nível de sistema; no âmbito do Sistema, da escola ou de áreas curriculares, a 
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supervisão do processo pedagógico em seu tríplice aspecto de planejamento, controle e avaliação na 

construção do processo pedagógico. ATRIBUIÇÕES: Acompanhar o planejamento das atividades 

educativas a serem desenvolvidas durante o ano, opinando sobre suas implicações no processo de 

orientação educacional, a fim de contribuir para o planejamento eficaz do sistema de ensino; reunir 

com professores, visando a solução de dificuldades de relacionamento, mostrando soluções para o 

aprendizado através de testes, questionários, observações e entrevistas, visando o bem estar entre 

funcionários e alunos; elaborar pasta-fichário do aluno, reunindo informações físicas, psicológicas, 

sócio-econômicas e outras, acompanhando o crescimento, aptidões e interesses, a fim de orientá-los nas 

resoluções de seus problemas; coordenar o processo de desenvolvimento de aptidões e interesses dos 

educandos, elaborando plano de estudo, orientando sobre o uso eficaz da biblioteca da escola e 

estimulando-os no novo exercício de atividades recreativas e desportivas, para aprimorar suas 

qualidades de reflexão e integração; informar ao educando sobre as profissões, mostrando as ocupações 

existentes no país, os requisitos para o ingresso na força do trabalho, levando-os a conhecerem 

pessoalmente estes dados, para possibilitar a descoberta de aptidões, inclinações, traço de 

personalidade relacionados à vida profissional, bem como de suas limitações e orientá-los na escolha 

de uma ocupação; auxiliar na solução de problemas individuais dos alunos, aconselhando-os sobre a 

conduta a ser seguida, encaminhando ao especialista os casos que exigem assistência especial, para o 

ajustamento dos mesmos ao meio em que vivem; promover a integração da escola, família e 

comunidade, organizando reuniões com os pais, professores de outras comunidades para possibilitar a 

utilização de todos os meios capazes de realizar a educação integral dos alunos; participar do processo 

de avaliação escolar e recuperação de alunos, examinando as causas de eventuais fracassos, para 

aconselhar a aplicação de métodos mais adequados; orientar os professores, quanto ao comportamento 

de alunos em relação ao sistema educacional, técnicas de ensino, dentre outras, a fim de obter formas 

de educação mais eficazes; exercer em unidade escolar a supervisão do processo didático como 

elemento articulador no planejamento, no acompanhamento, no controle e na avaliação das atividades 

pedagógicas, conforme o plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade escolar; 

atuar como elemento articulador das relações interpessoais internas e externas da escola que envolva os 

profissionais, os alunos e seus pais e a comunidade; planejar, executar e coordenar cursos, atividades e 

programas internos de capacitação profissional e treinamento em serviço; participar da elaboração do 

calendário escolar; participar das atividades do Conselho de Classe ou ordená-las; coordenar o 

planejamento, execução e avaliação das reuniões pedagógicas da unidade escolar; exercer, em trabalho 

individual ou em grupo, a orientação, o aconselhamento e o encaminhamento de alunos em sua 

formação geral e na sondagem de suas aptidões específicas; cumprir e fazer cumprir as disposições 

legais relativas à organização didática, administrativa e disciplinar da unidade escolar, bem como as 

normas e diretrizes emanadas das autoridades superiores; participar de pesquisas e estudos científicos 

relacionados ao processo de aprendizagem e seus problemas; atender às normas de higiene e segurança 

do trabalho; executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

05 Farmacêutico Programar, orientar, executar e supervisionar atividades laboratoriais em análises clínicas, 

toxicológicas, bromatológicas, de vigilância sanitária, epidemiológica, farmacêuticas e controle de 

qualidade relacionado às análises clínicas; programar, orientar, executar e supervisionar atividades 

farmacêuticas, de vigilância sanitária, epidemiológica e laboratoriais; programar, orientar, 

supervisionar e responder tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais nas áreas de 

análises clínicas, bromatológica, toxicológica, na produção e realização de controle de qualidade de 

insumos de caráter biológico, físico, químico e outros, elaborando pareceres técnicos, laudos e 

atestados de acordo com as normas; promover o controle de qualidade dos exames laboratoriais 

realizados; participar no desenvolvimento de ações de investigação epidemiológica, organizando e 

orientando na coleta, acondicionamento e envio de amostras para análise laboratorial; programar, 

orientar, supervisionar e responder tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais na área 

de hemoterapia (exames sorológicos, imunológicos, imunohematológicos, exames pré-transfusionais de 

doadores e receptores de sangue, processamento, armazenamento, liberação, transporte de 
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hemocomponentes); desempenhar tarefas afins; realizar ações de planejamento de assistências 

farmacêuticas; promover o uso racional de medicamentos e educação permanente em saúde; realizar 

dispensa de medicamentos, acompanhamento fármaco terapêutico e visitas domiciliares na assistência 

farmacêutica; realizar assistência farmacêutica individualizada mensalmente em cada UBS; realizar 

ações conjuntas com as UBS’s; realizar ações de educação permanente; realizar encontros com 

hipertensos/diabéticos para monitorar o tratamento mensal; elaborar projetos terapêuticos por meio de 

discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva pelas equipes de SF mensal; realizar 

acolhimento a demanda espontânea/imediata em todos os ambientes com resolubilidade; realizar 

atendimento compartilhado com UBS e Saúde Bucal; realizar ações no Programa Saúde na Escola 

mensalmente; realizar/acompanhar e implementar ações nos grupos do Programa Nacional de Controle 

de Tabagismo; participar das reuniões do Grupo Matricial quinzenalmente; desempenhar tarefas afins; 

desempenhar tarefas afins; executar as atribuições de seu cargo junto aos Programas eventualmente 

instituídos pelo Município, com recursos próprios e/ou conveniados (ESF, NASF, CAPS, CRAS, etc). 

06 Fisioterapeuta Atuar em pesquisa, avaliação, prevenção e tratamento das alterações do aparelho ósteo-muscular e 

locomotor executando assistência em todas as fases do ciclo de vida; realizar consultas a usuários 

encaminhados por médico, enfermeiro ou cirurgião-dentista da Unidade de Saúde da Família; interagir 

com os demais membros das equipes, visando a aumentar a resolubilidade, em ações de promoção de 

saúde e prevenção de doenças; capacitar as equipes de Saúde da Família no que se refere às ações 

educativas e preventivas em fisioterapia; participar efetivamente dos grupos de patologias específicas 

(hipertensão, diabetes, saúde da mulher, etc.); realizar prevenção de incapacidades físicas promovendo 

e recuperando a funcionalidade através de avaliações programadas; realizar atendimentos/orientações 

domiciliares de pacientes acamados; realizar práticas corporais regulares, exercícios terapêuticos e 

atividades educativas individuais e coletivas.; realizar avaliação fisioterápica programada e individual 

em cada UBS semanalmente; realizar ações conjuntas com a UBS; realizar ações com grupo operativo 

(exercícios terapêuticos) a cada UBS semanalmente; realizar acompanhamento domiciliar em pacientes 

acamados com quadro agudo semanalmente; realizar acompanhamento domiciliar, a pacientes 

acamados com quadro crônico quinzenalmente; participar das reuniões do Grupo Matricial 

quinzenalmente; realizar ações no Programa Saúde na Escola mensalmente; realizar acolhimento à 

demanda espontânea/imediata em todos os ambientes com resolubilidade; realizar elaboração de 

projetos terapêuticos coletivos e planos de cuidados para pacientes de alto risco por meio de 

discussões; realizar ações de educação permanente mensalmente;  desempenhar tarefas afins; 

desempenhar tarefas afins; executar as atribuições de seu cargo junto aos Programas eventualmente 

instituídos pelo Município, com recursos próprios e/ou conveniados (ESF, NASF, CAPS, CRAS, etc); 

07 Fisioterapeuta Atuar em pesquisa, avaliação, prevenção e tratamento das alterações do aparelho ósteo-muscular e 

locomotor executando assistência em todas as fases do ciclo de vida; realizar consultas a usuários 

encaminhados por médico, enfermeiro ou cirurgião-dentista da Unidade de Saúde da Família; interagir 

com os demais membros das equipes, visando a aumentar a resolubilidade, em ações de promoção de 

saúde e prevenção de doenças; capacitar as equipes de Saúde da Família no que se refere às ações 

educativas e preventivas em fisioterapia; participar efetivamente dos grupos de patologias específicas 

(hipertensão, diabetes, saúde da mulher, etc.); realizar prevenção de incapacidades físicas promovendo 

e recuperando a funcionalidade através de avaliações programadas; realizar atendimentos/orientações 

domiciliares de pacientes acamados; realizar práticas corporais regulares, exercícios terapêuticos e 

atividades educativas individuais e coletivas.; realizar avaliação fisioterápica programada e individual 

em cada UBS semanalmente; realizar ações conjuntas com a UBS; realizar ações com grupo operativo 

(exercícios terapêuticos) a cada UBS semanalmente; realizar acompanhamento domiciliar em pacientes 

acamados com quadro agudo semanalmente; realizar acompanhamento domiciliar, a pacientes 

acamados com quadro crônico quinzenalmente; participar das reuniões do Grupo Matricial 

quinzenalmente; realizar ações no Programa Saúde na Escola mensalmente; realizar acolhimento à 

demanda espontânea/imediata em todos os ambientes com resolubilidade; realizar elaboração de 

projetos terapêuticos coletivos e planos de cuidados para pacientes de alto risco por meio de 
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discussões; realizar ações de educação permanente mensalmente;  desempenhar tarefas afins; 

desempenhar tarefas afins; executar as atribuições de seu cargo junto aos Programas eventualmente 

instituídos pelo Município, com recursos próprios e/ou conveniados (ESF, NASF, CAPS, CRAS, etc); 

08 Fonoaudiólogo Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos de fonoaudióloga; requisitar, 

realizar e interpretar exames; diagnosticar e prescrever tratamento de deglutição, problemas 

respiratórios, fatores etiológicos dislalia, paralisia cerebral, disfonias do comportamento vocal e 

sintomas de distúrbios vocais; orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde; estudar, orientar, 

implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde pública; desempenhar tarefas 

afins; realizar atendimento domiciliar nas alterações da deglutição em pacientes sondados e acamados 

por alterações neurológicas ou não; realizar prevenção e educação permanente no âmbito escolar com 

crianças de 1 a 5 anos; atendimento de demanda individual com alterações de linguagem, voz, fala e 

motricidade oral; realizar avaliações físicas de acordo com a demanda para os participantes do G.O. 

(Grupo Operativo); realizar práticas corporais semanais para a população de cada UBS; realizar ações 

de educação permanente com/para as ESF e NASF; realizar acolhimento a demanda 

espontânea/imediata em todos os ambientes com resolubilidade; realizar atendimento ao CAPS com 

práticas corporais; participar das reuniões do Grupo Matricial;  realizar ações no Programa Saúde na 

Escola; realizar controle de materiais para as práticas corporais dos G.Os. a cada término de atividade; 

promover ação mensal para a saúde do trabalhador; realizar/acompanhar e implementar ações nos 

grupos do Programa Nacional de Controle de Tabagismo; realizar prática corporal por mês nas UBS de 

zona rural (Serra e Pereiras); realizar reunião com equipe para ações de planejamento e participar e ou 

realizar atividades de educação permanente junto com a UBS; desempenhar tarefas afins; desempenhar 

tarefas afins; executar as atribuições de seu cargo junto aos Programas eventualmente instituídos pelo 

Município, com recursos próprios e/ou conveniados (ESF, NASF, CAPS, CRAS, etc). 

09 Nutricionista Realizar o atendimento da clientela portadora de agravos nutricionais clinicamente instalados, 

envolvendo: a assistência alimentar, o controle de doenças intercorrentes e a vigilância dos irmãos e 

contatos, garantindo a simultaneidade da execução de ações específicas de nutrição e de ações 

convencionais de saúde; identificar e atender situações individuais e coletivas de risco nutricional; 

obter informações representativas do consumo alimentar; realizar a vigilância da hipovitaminose A e 

Anemia Ferropriva; promover a difusão de conhecimentos e recomendações sobre práticas alimentares 

saudáveis, tais como o valor nutritivo,propriedades terapêuticas, indicações ou interdições de alimentos 

ou de suas combinações, mobilizando, para tanto, diferentes segmentos sociais, como, por exemplo, a 

escola; monitorar a situação alimentar e nutricional; desenvolver e aperfeiçoar o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (Sisvan); atuar em pesquisa, avaliação, prevenção e tratamento dos distúrbios e 

doenças relacionadas à alimentação e à nutrição, executando assistência em todas as fases do ciclo de 

vida; realizar consultas a usuários encaminhados por médico, enfermeiro ou cirurgião-dentista da 

Unidade de Saúde da Família; interagir com os demais membros das equipes, visando a aumentar a 

resolubilidade, em ações de promoção de saúde e prevenção de doenças; capacitar as equipes de Saúde 

da Família no que se refere às ações educativas e preventivas em fisioterapia; participar efetivamente 

dos grupos de patologias específicas (hipertensão, diabetes, saúde da mulher, etc.); auxiliar na 

elaboração do Cardápio Escolar; desempenhar tarefas afins; realizar monitoramento da situação 

alimentar e nutricional; promover práticas alimentares e estilos de vida saudáveis; controlar os 

distúrbios nutricionais e de doenças associadas a alimentação e nutrição; realizar ações de segurança 

alimentar e nutricional; realizar atendimento de pacientes no âmbito curativo; realizar orientações 

nutricionais individuais para promoção da alimentação saudável de acordo com as demandas das 

UBS’s; realizar orientações nutricionais para a prática do aleitamento materno exclusivo de 0 a 4 meses 

em todos os recém – nascidos; realizar atendimento domiciliar conforme demanda da UBS 

semanalmente; participar das reuniões do Grupo Matricial 2 vezes por mês; realizar acolhimento a 

demanda espontânea/imediata em todos os ambientes com resolubilidade;  realizar ações no Programa 

Saúde na Escola; realizar/acompanhar e implementar ações nos grupos do Programa Nacional de 

Controle de Tabagismo; participar de atividades de Educação Permanente junto a UBS; realizar 
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encontros com hipertensos/diabéticos para orientações nutricionais; executar ou desempenhar tarefas 

afins; executar as atribuições de seu cargo junto aos Programas eventualmente instituídos pelo 

Município, com recursos próprios e/ou conveniados (ESF, NASF, CAPS, CRAS, etc); executar tarefas 

da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo; 

10 Nutricionista Realizar o atendimento da clientela portadora de agravos nutricionais clinicamente instalados, 

envolvendo: a assistência alimentar, o controle de doenças intercorrentes e a vigilância dos irmãos e 

contatos, garantindo a simultaneidade da execução de ações específicas de nutrição e de ações 

convencionais de saúde; identificar e atender situações individuais e coletivas de risco nutricional; 

obter informações representativas do consumo alimentar; realizar a vigilância da hipovitaminose A e 

Anemia Ferropriva; promover a difusão de conhecimentos e recomendações sobre práticas alimentares 

saudáveis, tais como o valor nutritivo,propriedades terapêuticas, indicações ou interdições de alimentos 

ou de suas combinações, mobilizando, para tanto, diferentes segmentos sociais, como, por exemplo, a 

escola; monitorar a situação alimentar e nutricional; desenvolver e aperfeiçoar o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (Sisvan); atuar em pesquisa, avaliação, prevenção e tratamento dos distúrbios e 

doenças relacionadas à alimentação e à nutrição, executando assistência em todas as fases do ciclo de 

vida; realizar consultas a usuários encaminhados por médico, enfermeiro ou cirurgião-dentista da 

Unidade de Saúde da Família; interagir com os demais membros das equipes, visando a aumentar a 

resolubilidade, em ações de promoção de saúde e prevenção de doenças; capacitar as equipes de Saúde 

da Família no que se refere às ações educativas e preventivas em fisioterapia; participar efetivamente 

dos grupos de patologias específicas (hipertensão, diabetes, saúde da mulher, etc.); auxiliar na 

elaboração do Cardápio Escolar; desempenhar tarefas afins; realizar monitoramento da situação 

alimentar e nutricional; promover práticas alimentares e estilos de vida saudáveis; controlar os 

distúrbios nutricionais e de doenças associadas a alimentação e nutrição; realizar ações de segurança 

alimentar e nutricional; realizar atendimento de pacientes no âmbito curativo; realizar orientações 

nutricionais individuais para promoção da alimentação saudável de acordo com as demandas das 

UBS’s; realizar orientações nutricionais para a prática do aleitamento materno exclusivo de 0 a 4 meses 

em todos os recém – nascidos; realizar atendimento domiciliar conforme demanda da UBS 

semanalmente; participar das reuniões do Grupo Matricial 2 vezes por mês; realizar acolhimento a 

demanda espontânea/imediata em todos os ambientes com resolubilidade;  realizar ações no Programa 

Saúde na Escola; realizar/acompanhar e implementar ações nos grupos do Programa Nacional de 

Controle de Tabagismo; participar de atividades de Educação Permanente junto a UBS; realizar 

encontros com hipertensos/diabéticos para orientações nutricionais; executar ou desempenhar tarefas 

afins; executar as atribuições de seu cargo junto aos Programas eventualmente instituídos pelo 

Município, com recursos próprios e/ou conveniados (ESF, NASF, CAPS, CRAS, etc); executar tarefas 

da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo; 

11 Odontólogo/ESF ATRIBUIÇÕES COMUNS::  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 está 

exposta; elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos 

problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde; executar, de 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 a criação de vínculo 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 à continuidade do tratamento dentro 

de um sistema de referência e contra-referência para os casos de maior complexidade ou que 

necessitem de internação hospitalar; prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à 

demanda de forma contínua e racionalista; coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação 

para a saúde; promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais 

existentes na comunidade para o enfretamento conjunto dos problemas identificados; fomentar a 

participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direitos à saúde e suas 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/MG 

REPUBLICAÇÃO Edital de Concurso Público nº 01/2016  

Organização: Reis & Reis Auditores Associados 
 

 

 

 

2 8                | w w w . r e i s a u d i t o r e s . c o m . b r  

 

bases legais; incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos Conselho locais de 

Saúde e no conselho Municipal de Saúde; auxiliar na implantação do cartão Nacional de Saúde; 

desempenhar tarefas afins.; executar as atribuições de seu cargo junto a programas eventualmente 

instituídos pelo Município com recursos próprios e/ou conveniados. ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal; realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, 

incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; realizar a atenção integral em 

saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 

específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade; encaminhar e orientar usuários, 

quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo 

acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; coordenar e participar de ações coletivas 

voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver 

atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando 

aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; contribuir e participar das atividades de 

Educação Permanente do THD, ACD e ESF; realizar supervisão técnica do THD e ACD; participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.desempenhar tarefas 

afins.  

12 Pedagogo Realizar o atendimento inicial do caso; acolhida, realizar relatório social, laudo, parecer e estudo social 

quando solicitado; fazer visitas domiciliares; coordenar os grupos de apoio às famílias oferta de 

informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS e CRAS volante; 

Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as características do território de abrangência 

do CRAS e CRAS volante; Mediação de grupos de famílias dos PAIF; Realização de atendimento 

particularizado e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS e CRAS volante; 

Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; Apoio técnico continuado aos 

profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos 

no território ou no CRAS e CRAS volante; Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços 

de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no CRAS e CRAS volante; 

Realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e CRAS volante e desenvolvimento de 

projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco; Acompanhamento das 

famílias em descumprimento de condicionalidades; Alimentação no sistema de informação, registro das 

ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva, Articulação de ações que 

potencializem as boas experiências no território de abrangência; Realização de encaminhamento, com 

acompanhamento, para a rede socioassistencial; Realização de encaminhamentos para serviços 

setoriais; Participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal; Participação de reuniões 

sistemáticas no CRAS e CRAS volante, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, 

definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; organização dos 

encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às 

demandas e de fortalecimento das potencialidades do território ; controlar a aplicação, o estudo e a 

interpretação de testes psicológicos e a realização de entrevistas complementares; Organizar o 

planejamento dos serviços e das ações pedagógicas voltadas para os programas de formação 

executados pelo CRAS e CRAS volante; Orientar pedagogicamente as equipes de trabalhadores no 

programas do CRAS e CRAS volante. Contribuir e acompanhar as instituições da rede socioassistencial 

que executam atendimento as famílias referenciadas ao CRAS e CRAS volante; Organizar e viabilizar 

o processo formativo das equipes de educadores e de apoio aos CRAS e CRAS volante; Realizar 

oficinas de jogos, recreativos e cognitivos; coordenação de grupos temáticos; organização de vivências 

de grupos (passeios, confraternizações); Acompanhar os grupos nas oficinas diversas; participação nas 

reuniões de equipe; executar tarefas afins; Executar as atribuições editadas no respectivo regulamento 

da profissão; Elaborar e manter registros atualizados dos atendimentos e acompanhamentos realizados; 

Cumprir orientações administrativas, conforme legislação vigente; Desempenhar outras tarefas 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/MG 

REPUBLICAÇÃO Edital de Concurso Público nº 01/2016  

Organização: Reis & Reis Auditores Associados 
 

 

 

 

2 9                | w w w . r e i s a u d i t o r e s . c o m . b r  

 

correlatas; Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos, inclusive na educação 

infantil; elaborar e desenvolver projetos educacionais; participar da elaboração de instrumentos 

específicos de orientação pedagógica e educacional; organizar as atividades individuais e coletivas de 

crianças em idade pré-escolar; elaborar manuais de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas; 

participar de estudos de revisão de currículo e programas de ensino; executar trabalhos especializados 

de administração, orientação e supervisão educacional; participar de divulgação de atividades 

pedagógicas; implementar programas de tecnologia educacional; participar do processo de 

recrutamento, seleção, ingresso e qualificação de servidores e discentes na instituição; elaborar e 

desenvolver projetos de ensino-pesquisa-extensão; utilizar recursos de informática; executar outras 

tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; executar as 

atribuições de seu cargo junto aos Programas eventualmente instituídos pelo Município, com recursos 

próprios e/ou conveniados (ESF, NASF, CAPS, CRAS, etc); executar tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo; 

13 Professor SÚMULA: Ministrar aulas para alunos do Ensino Infantil, do Ensino Fundamental nas séries iniciais e 

da Educação de Jovens e Adultos; participar da elaboração e implementação de planos e programas, 

reuniões pedagógicas, de cursos de desenvolvimento profissional e integrar-se com pais ou 

responsáveis e com a comunidade. ATRIBUIÇÕES: exercer a docência no Ensino Infantil, no Ensino 

Fundamental de 1º à 5º Ano e na Educação de Jovens e Adultos - EJA, em unidade escolar, 

responsabilizando-se pela regência de turmas ou por aulas, pela substituição eventual de docente, pela 

docência em sala de recursos didáticos e em oficina pedagógica e pela recuperação de aluno com 

deficiência de aprendizagem; participar do processo que envolve planejamento, elaboração, execução, 

controle e avaliação do projeto político-pedagógico e do plano de desenvolvimento pedagógico e 

institucional da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 

participar da elaboração do calendário escolar; estabelecer e implementar estratégias de recuperação 

para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; exercer 

atividade de coordenação pedagógica de área de conhecimento específico, nos termos do regulamento; 

atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos ou, como docente, em projeto de 

formação continuada de educadores, na forma do regulamento; participar da elaboração e da 

implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos 

educandos e com a comunidade escolar; participar de cursos, atividades e programas de capacitação 

profissional, quando convocado ou convidado; acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos 

durante o processo de ensino-aprendizagem; realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das 

atividades realizadas; promover e participar de atividades complementares ao processo da sua formação 

profissional; ministrar aulas, levando os alunos a leitura de textos de diversos autores, visando a 

interpretação de compreensão, a descoberta de fatos importantes da língua portuguesa; fazer exposições 

teóricas pertinentes, para desenvolver nos alunos a capacidade de compreensão, comunicação e 

expressão; aplicar aos alunos exercícios práticos, complementares, induzindo-os a expressarem suas 

idéias, através de debates, questionários e redações, para proporcionar-lhes formas de se desinibirem 

verbalmente e poderem se expressar por escrito, desenvolvendo a criatividade e fixando os 

conhecimentos adquiridos; promover com a classe, trabalhos de pesquisas, que desenvolvam nos 

alunos o raciocínio lógico, a capacidade de abstração, o poder de síntese e de concentração que os 

habilitem ao manejo das operações; desenvolver com a classe, trabalhos que possibilitem aos alunos 

despertar o sentimento ecológico, que promovam a aquisição de conhecimentos elementares de 

educação, higiene e saúde, dos fenômenos da natureza e dos seres que a constituem; despertar nos 

alunos o interesse por livros, promovendo a biblioteca, semana do livro de determinado autor, e outros; 

incentivar o funcionamento de equipes esportivas da classe, concorrendo na socialização dos alunos e 

formação integral de suas personalidades; registrar a freqüência, a matéria lecionada e os trabalhos 

efetivados, avaliando o desenvolvimento do ano letivo; colaborar na execução de programas cívicos, 

culturais e artísticos, concorrendo para a integração escola-comunidade; exercer outras atribuições 

integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas no 
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regulamento desta lei e no regimento escolar. 

14 Professor de 

Educação Física 

SÚMULA: Promover a prática da ginástica e outros exercícios físicos e de jogos em geral, entre 

estudantes, ensinando-lhes os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando a 

execução das mesmas, para possibilitar-lhes o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de 

boas condições físicas e mentais. ATRIBUIÇÕES: participar da elaboração, execução e avaliação da 

proposta pedagógica da escola; estudar as necessidades e a capacidade física dos alunos, atentando para 

a compleição orgânica dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular 

ou examinando fichas médicas, para determinar um programa esportivo adequado; elaborar o programa 

de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e capacidade e nos objetivos 

visados, para ordenar a execução dessas atividades; instrui os alunos sobre os exercícios e jogos 

programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes, fazendo 

demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, para assegurar o máximo 

aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; efetuar testes de avaliação física, 

cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados pelos alunos, os problemas surgidos, 

as soluções encontradas e outros dados importantes, para permitir o controle dessas atividades e 

avaliação de seus resultados; auxiliar na organização, manutenção e higiene dos materiais e 

equipamentos; zelar pela segurança e bem-estar dos alunos; informar à equipe diretora sobre as 

condutas dos alunos, comunicando ocorrências e eventuais enfermidades; elaborar relatórios de 

avaliação ou outros solicitados pelo coordenador; promover reuniões periódicas com as famílias e 

funcionários com o objetivo de integrá-los, para a consecução dos objetivos educacionais; registrar a 

freqüência, a matéria lecionada e os trabalhos efetivados, avaliando o desenvolvimento do ano letivo; 

colaborar na execução de programas cívicos, culturais e artísticos, concorrendo para a integração 

escola-comunidade; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 

superior. 

15 Psicólogo Realizar e participar do acolhimento; atendimento psicoterápico individual e em grupo; elaborar laudo 

psicológico; realizar acompanhamento de usuários em atividades de oficinas terapêuticas e em eventos 

internos e externos; orientar trabalhos de psicoterapêutica familiar; realizar visita domiciliar e 

hospitalar; sobreaviso nas emergências; acompanhar a internação de usuários em hospital geral e/ou 

especializado; participar de reuniões técnico-administrativas e de estudo de casos; supervisionar 

estágios extracurriculares na área de Psicologia realizados no CAPS; elaborar e atualizar projetos 

terapêuticos, preencher prontuários, com informações técnicas, e diário de livro de ocorrências; realizar 

assembléia de usuários; desempenhar tarefas afins; identificar, acolher e atender as demandas de Saúde 

Mental em seus graus variados de severidade; priorizar situações mais graves fazendo intervenções a 

partir do contexto familiar e comunitário; articular ações de prevenção, promoção, tratamento e 

reabilitação psicossocial; realizar ações conjuntas com as UBS’s; realizar ações de educação 

permanente; realizar encontros com hipertensos/diabéticos para monitorar o tratamento e realizar 

orientações; elaborar projetos terapêuticos por meio de discussão periódica que permita a apropriação 

coletiva pelas UBS’s; realizar acolhimento à demanda espontânea/imediata em todos os ambientes com 

resolubilidade; realizar atendimento compartilhado com UBS e Saúde Bucal; participar das reuniões do 

Grupo Matricial quinzenalmente ou quando necessário; realizar ações no Programa Saúde na Escola 

mensalmente; realizar/acompanhar e implementar ações nos grupos do Programa Nacional de Controle 

de Tabagismo; realizar atendimento a pacientes encaminhados pela UBS semanalmente; executar as 

atribuições de seu cargo junto aos Programas eventualmente instituídos pelo Município, com recursos 

próprios e/ou conveniados (ESF, NASF, CAPS, CRAS, etc); executar tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo; 

 

ESCOLARIDADE: NIVEL MÉDIO COMPLETO 
Cod. Cargo Descrição das atribuições 
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01 Auxiliar de 

Administração 

Redigir correspondência e expedientes de rotina, geralmente padronizados; examinar processos e 

papéis avulsos e dar informações sumárias; fazer e conferir cálculos aritméticos segundo critérios já 

definidos; escriturar livros e fichas, e fazer síntese de assuntos; preencher guias, requisições, 

conhecimentos e outros impressos; selecionar, classificar e arquivar documentos; conferir serviços 

executados na unidade; fazer pesquisas e levantamentos de dados destinados a instruir processos, 

organizar quadros demonstrativos, relatórios, balancetes e estudos diversos; participar de trabalhos 

relacionados com a organização de serviços de escritório que envolvam conhecimento das atribuições 

da unidade; executar trabalhos de datilografia e digitação; atender o público em geral; desempenhar 

tarefas afins; executar as atribuições de seu cargo junto a programas eventualmente instituídos pelo 

Município com recursos próprios e/ou conveniados; apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior 

da equipe de referência do CRAS, em especial no que se refere às funções administrativas; 

participação de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de 

trabalho com a equipe de referência do CRAS; participação das atividades de capacitação (ou 

formação continuada) da equipe de referência do CRAS. 

02 Auxiliar de 

Comunicação 

Receber, prestar informações ao público; receber, protocolar e encaminhar expedientes; efetuar 

ligações telefônicas internas e externas; providenciar ligações interurbanas; prestar informações 

relacionadas com a unidade; identificar defeitos nos aparelhos telefônicos, ou na mesa, e providenciar 

os reparos necessários; organizar listas de endereços telefônicos de interesse da prefeitura; zelar pela 

limpeza e conservação da mesa telefônica e do trabalho; desempenhar tarefas afins; executar as 

atribuições de seu cargo junto a programas eventualmente instituídos pelo Município com recursos 

próprios e/ou conveniados; recepção e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS e CRAS 

volante; mediação dos processos grupais, próprios dos serviços de convivência e fortalecimentos de 

vínculos, ofertados no CRAS e CRAS volante (função de orientador social do Projovem Adolescente, 

por exemplo); participação de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do 

processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS e CRAS volante; participação das 

atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de referência do CRAS e CRAS 

volante. 

03 Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Executar serviços de limpeza do local de trabalho; limpar e arrumar todo o local: janelas, vidraças, 

banheiros, cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes, atuar 

com limpeza de área externa e interna, lavagem de vidros, abastecer os ambientes com materiais, 

retirar lixo, limpeza no escritório, banheiros, vestiários, persianas, varrer o local, realizar a reposição 

de material de higiene, bebedouro, manter rotinas de higiene e limpeza, organizando e higienizando o 

ambiente da instituição e preparar e fazer os alimentos se caso necessários, dentre outros; arquivar 

documentos, fazer trabalhos de digitação e impressão; realizar serviços de mensageiro junto à 

instituições bancárias e outras instituições; controlar correspondências; controlar entrada e saída de 

materiais; desempenhar tarefas afins; executar as atribuições de seu cargo junto a programas 

eventualmente instituídos pelo Município com recursos próprios e/ou conveniados. 

04 Cuidador Atuar nos serviços de proteção social básica e especial, executados em Centro-Dia (idoso) e Abrigo 

Institucional (criança, adolescente e pessoa em situação de rua), auxiliando nas atividades da vida 

diária; cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; cuidar da higienização de roupas de 

cama, mesa, banho e, especificamente, no abrigo institucional, também de roupas de uso pessoal das 

crianças e adolescentes; auxiliar a pessoa em situação de rua na higienização de seus pertences, por 

meio da orientação na lavagem e passagem de suas roupas; organização de ambientes, mantendo-o 

limpo; acompanhar os usuários dos serviços nas atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais 

e de interação social; preencher o prontuário de entrada dos usuários atendidos no serviço; orientar e 

controlar os horários de entrada e saída das diversas atividades quando do serviço a crianças, 

adolescentes e pessoa em situação de rua; monitorar a criança, adolescente, pessoa em situação de rua 

e idoso, comunicando imediatamente ao seu superior sobre qualquer alteração no estado de saúde do 
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usuário atendido; acompanhar a criança, adolescente e pessoa em situação de rua, nos atendimentos 

médicos, escolares e nas demais atividades em que esteja inserida; efetuar acompanhamento rotineiro 

da criança e do adolescente na realização das tarefas e trabalhos escolares sob a supervisão de 

profissional de nível superior responsável; Acompanhar, quando necessário, crianças, adolescentes, 

pessoas em situação de rua e idoso em viagens intermunicipais e interestaduais; desenvolver, orientar, 

executar, favorecer e promover ações para alimentação, incluindo preparar alimentos tais como: 

refeições e mamadeiras, higiene (incluindo dar banho, trocar fraldas, escovação dentária), cuidados 

básicos com a limpeza, saúde e repouso das crianças e adolescentes; desenvolver, orientar, executar, 

favorecer e promover ações para alimentação, incluindo preparar alimentos como refeições, higiene, 

cuidados básicos com a limpeza, saúde e repouso das pessoas em situação de rua; administração de 

medicações sempre antecedida de prescrição médica; Executar outras tarefas relacionadas ao seu 

cargo quando solicitado pelo superior imediato; desempenhar tarefas afins; executar as atribuições de 

seu cargo junto a programas eventualmente instituídos pelo Município com recursos próprios e/ou 

conveniados. 

05 Eletricista Confeccionar instalações elétricas em prédios públicos; localizar e reparar defeitos em sistemas 

elétricos; recuperar aparelhos eletrodomésticos; distribuir, orientar e fiscalizar a execução de tarefas 

que eventualmente forem executadas sob seu comando; relacionar e controlar o material necessário 

aos serviços a executar; desempenhar tarefas afins; construir redes de distribuição elétrica em 

próprios municipais; construir rede de distribuição de serviços de informática; executar as atribuições 

de seu cargo junto a programas eventualmente instituídos pelo Município com recursos próprios e/ou 

conveniados. 

06 Monitor SÚMULA: Auxiliar Professores de Educação Infantil, no monitoramento de crianças de até 6 anos de 

idade em creches e pré-escola, bem como nas atividades nelas desenvolvidas. ATRIBUIÇÕES: 

auxiliar os Professores de Educação Infantil no monitoramento das crianças até 06 amos de idade em 

creches e pré-escola; auxiliar nos trabalhos de matrícula; auxiliar os Professores nas exposições dos 

trabalhos realizados pelos alunos; auxiliar os Professores na fiscalização quanto à observância pelos 

alunos, dos preceitos de higiene e condições de saúde; participar, junto com os Professores, das 

reuniões administrativas, convocadas por autoridades competentes; auxiliar os Professores na 

organização de comemorações cívicas, atividades sociais e religiosas, realizadas no Município; 

auxiliar os Professores na organização de excursões, competições esportivas e outras atividades 

complementares do ensino; colaborar na preservação da ordem do estabelecimento de ensino; atender 

às normas de higiene e segurança do trabalho; executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela 

chefia imediata. 

07 Técnico em Saúde 

Bucal 

Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) 

individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e 

de acordo com suas competências técnicas e legais; coordenar e realizar a manutenção e a 

conservação dos equipa-mentos odontológicos; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 

referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da Família, buscando 

aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; apoiar as atividades dos ACD e dos 

ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para o adequando funcionamento da USF; desempenhar tarefas afins; executar as 

atribuições de seu cargo junto a programas eventualmente instituídos pelo Município com recursos 

próprios e/ou conveniados. 

08 Técnico/Auxiliar 

de 

Enfermagem/ESF 

Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício 

de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações etc.); realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e 

a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe; participar do gerenciamento dos 

insumos necessários para o adequando funcionamento da USF; desempenhar tarefas afins.  

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/MG 

REPUBLICAÇÃO Edital de Concurso Público nº 01/2016  

Organização: Reis & Reis Auditores Associados 
 

 

 

 

3 3                | w w w . r e i s a u d i t o r e s . c o m . b r  

 

ESCOLARIDADE: NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
Cod. Cargo Descrição das atribuições 

01 Agente 

Comunitário de 

Saúde 

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à UBS, 

considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e 

grupos sociais ou coletividade; trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica definida, a 

micro área; estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à 

promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; cadastrar 

todas as pessoas de sua micro área e manter os cadastros atualizados; orientar famílias quanto à 

utilização dos serviços de saúde disponíveis; desenvolver atividades de promoção da saúde, de 

prevenção das doenças e de agravos, e de  vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de 

ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe 

informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; acompanhar, por meio de visita 

domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades 

definidas pela equipe; cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à 

prevenção e ao controle da malária e da dengue, conforme a Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 

2002; desempenhar tarefas afins.  

02 Agente de 

Combate a 

Endemias 

Desenvolver atividades que permite reunir a informação indispensável para conhecer, a qualquer 

momento, o comportamento ou história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações 

de seus fatores condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as 

medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças; 

realizar investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de 

controle de doenças e de situações de agravos à saúde; desempenhar tarefas afins; 

03 Auxiliar de 

Cuidador 

Zelar pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da 

criança e/ou adolescente assistido; auxiliar no acompanhamento dos usuários para realização de seus 

a fazeres e incentivar para o desenvolvimento de potencialidades e autonomia; escutar, estar atento e 

ser solidário com a pessoa cuidada providenciando o atendimento das demandas de cada indivíduo; 

auxiliar nos cuidados de higiene pessoal; auxiliar e estimular a segurança alimentar; ajudar na 

locomoção e atividades físicas; auxiliar nas atividades de lazer e ocupacionais; comunicar à equipe 

de técnica e coordenadora sobre toda e qualquer situação anormal que ocorra com cada usuário, 

dentro ou fora do espaço físico da Casa de Acolhimento; auxiliar para que o ambiente permaneça 

organizado; auxiliar o cuidador na monitoria dos acolhidos; acompanhar os usuários em demandas 

específicas fora da Casa de Acolhimento, quando necessário; respeitar e atender as exigências da 

Coordenadora;  executar serviços de serviços de auxiliar de serviços gerais: limpeza geral, 

conservação e organização de mobiliários e arquivos;  preparar e servir café, chá, água, etc. remover, 

transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos; guardar e arranjar objetos, bem como 

transportar pequenos objetos; transmitir recados; buscar e entregar documentos nas agências 

bancárias; executar, enfim, outras tarefas do cargo sob a ordem do Superior Imediato; executar as 

atribuições de seu cargo junto a programas eventualmente instituídos pelo Município com recursos 

próprios e/ou conveniados 

04 Auxiliar de Saúde 

Bucal/ESF 

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias das ESF’s, grupos e 

indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; proceder à desinfecção e à 

esterilização de materiais e instrumentos utilizados; preparar e organizar instrumental e materiais 

necessários; instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos; 

cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; organizar a agenda clínica; 

acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 

equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; 
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desempenhar tarefas afins. 

 

ESCOLARIDADE: NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
Cod. Cargo Descrição das atribuições 

01 Ajudante de 

Serviços Gerais 

Desempenhar serviços nos prédios públicos municipais, tais como: varrer, raspar e encerar assoalhos; 

lavar ladrilhos, azulejos, pisos, vidraças e vasilhame; manter a higiene das instalações sanitárias; 

zelar pela boa ordem e limpeza do material didático; colaborar na limpeza e ornamentação do 

estabelecimento, em dias de festa; cuidar de hortas, jardins, quadras de esportes e demais 

dependências do setor; desempenhar tarefas afins; executar as atribuições de seu cargo junto a 

programas eventualmente instituídos pelo Município com recursos próprios e/ou conveniados; 

02 Auxiliar de Obras 

e Serviços 

Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, 

limpando a área e compactando solos; efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e 

ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos 

mesmos; realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais; executar tarefas 

elementares, sem complexidade, tais como capina e varredura dos logradouros públicos, roçaduras e 

capinas de estradas vicinais, apontamento e manutenção de ferramentas, ajudantes de bombeiro, 

eletricistas, mecânicos; desempenhar tarefas afins; executar as atribuições de seu cargo junto a 

programas eventualmente instituídos pelo Município com recursos próprios e/ou conveniados; 

03 Auxiliar de 

Serviços Escolares 

 

SÚMULA: Executar serviços de limpeza de instalações, móveis e equipamentos de escritório das 

diversas unidades das escolas Municipais; prestar serviços de: cozinhar alimentos e distribuí-los; de 

limpeza de utensílios e de instalações em cantinas escolares. ATRIBUIÇÕES: remover o pó de 

moveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os com flanelas ou vassouras 

apropriadas, recolhendo posteriormente com a pá; limpar escadas, pisos, passadeiras e tapetes, 

varrendo-os, lavando-os e encerando-os; limpar utensílios, como cinzeiros, objetos de adorno, 

utilizando pano ou esponja; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e 

desinfetante; reabastecer banheiros e toaletes com papel higiênico, toalhas e sabonetes; coletar o lixo 

de depósitos, recolhendo-o em latões, para depositá-lo na lixeira ou incinerador; fazer e distribuir 

café, lanches e merendas em horários pré-fixados, recolhendo os utensílios utilizados, executando a 

sua limpeza e cuidando para evitar danos e perdas materiais; providenciar e zelar pela boa 

organização dos serviços de copa e cantina das escolas, limpando-as e conservando-as, para manter a 

higiene local; zelar pela ordem e limpeza de toda a escola; conservar limpa as dependências sanitárias 

e conservar as instalações, móveis, equipamentos e utensílios em geral nas unidades escolares; zelar 

pela guarda e manutenção dos equipamentos e demais instrumentos utilizados no trabalho; atender às 

normas de higiene e segurança do trabalho; executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela 

chefia imediata. 

04 Coveiro Capinar todas as áreas pertencentes ao cemitério; preparar as sepulturas, mediante autorização oficial; 

zelar pela manutenção da limpeza das demais dependências; desempenhar tarefas afins; executar as 

atribuições de seu cargo junto a programas eventualmente instituídos pelo Município com recursos 

próprios e/ou conveniados. 

05 Gari Executar tarefas elementares, sem complexidade, tais como capina e varredura dos logradouros 

públicos, apontamento e andagem de ferramentas; desempenhar tarefas afins; executar as atribuições 

de seu cargo junto a programas eventualmente instituídos pelo Município com recursos próprios e/ou 

conveniados. 

06 Mecânico Geral Desmontar e desamassar lataria e demais equipamentos dos veículos; confeccionar pinos de centro, 

roldanas, arruelas e buchas para dínamo e motor de arranque, parafusos e porcas diversas; embuchar 

dínamos e de motores de arranque; examinar, desmontar, reparar e montar motores de explosão, 

caixas de câmbio e diferenciais de veículos e tratores e instalações elétricas e hidráulicas; substituir 
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peças quebradas ou desgastadas, que prejudicam o bom funcionamento de máquinas;  localizar e 

reparar defeitos em distribuidores, carburadores, direção e motores, e regular ou trocar sistema de 

freios; tornar peças e ajustá-las as máquinas a que pertencem;  engraxar e lubrificar veículos, 

máquinas e aparelhos de natureza diversa; orientar e fiscalizar as tarefas que eventualmente são 

executadas por auxiliares; experimentar veículos depois de reparados; relacionar e controlar o 

material necessário a execução do serviço;  elaborar relatórios das tarefas executadas e do material 

gasto; desempenhar tarefas afins; executar as atribuições de seu cargo junto a programas 

eventualmente instituídos pelo Município com recursos próprios e/ou conveniados; 

07 Motorista Dirigir ambulância cuidando do transporte de pacientes; dirigir veículos do tipo passageiros, 

transporte de pacientes, ambulância e carga; registrar a utilização dos veículos em formulários 

próprios e cuidar da conservação e manutenção dos veículos; garantir o respeito ao passageiro, 

valorizando os aspectos de polidez e urbanidade; cuidar do transporte de pacientes e/ou mercadorias; 

buscar medicamentos nos locais determinados, se responsabilizando pela entrega em tempo no setor 

de saúde; fazer o encaminhamento das correspondências e entregar a segunda via com protocolo na 

Secretaria de Saúde; realizar outras atividades afins no setor de Saúde. Transportar pacientes ou 

servidores ao Município; auxiliar nos primeiros socorros a pacientes dentro da ambulância, bem 

como locomovê-lo nas macas para o interior de hospitais; dirigir automóvel, caminhão, ônibus, Van, 

camioneta, jeep e ambulância, bem como os demais veículos  cuja direção é permitida com CNH na 

categoria “D” ou “E”dentro ou fora do perímetro urbano e suburbano; cuidar da manutenção do 

veículo e fazer-lhe pequenos reparos; desempenhar tarefas afins; executar as atribuições de seu cargo 

junto a programas eventualmente instituídos pelo Município com recursos próprios e/ou 

conveniados; 

08 Operador de 

Máquinas Pesadas 

Realizar aberturas de ruas, estradas, procedendo a terraplenagem, desmontes, aterro, cortes e 

nivelamentos "gardes", solidificação de asfalto e calçamento poliédrico; executar destocamentos, 

aragens "gradagens", adubações, plantios, capinas, irrigações e colheitas com máquinas e acessórios 

apropriados a cada uma dessas operações; zelar pela manutenção do equipamento, procedendo a 

simples reparo, limpeza, lubrificação e abastecimento; montar e desmontar implementos; 

desempenhar tarefas afins; executar as atribuições de seu cargo junto a programas eventualmente 

instituídos pelo Município com recursos próprios e/ou conveniados. 

09 Pedreiro Assentar tijolos, blocos, passeios, manilhas e outros; confeccionar lajes, colunas, vigas, reboco, 

passeios, meio-fio, bueiros e outros; distribuir, orientar e fiscalizar a execução de tarefas que foram 

executadas sob seu comando; relacionar e controlar o material necessário ao serviço a executar; 

desempenhar tarefas afins;  

executar as atribuições de seu cargo junto a programas eventualmente instituídos pelo Município com 

recursos próprios e/ou conveniados. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 
Eu, ______________________________________, residente e domiciliado na cidade de 

____________________, estado de ____________, no endereço ____________________, 

portador da cédula de identidade nº_______________, CPF nº ____________________, 

nomeio e constituo como meu (minha) procurador(a) o(a) Sr.(a) 

_______________________________________, residente e domiciliado na cidade de 

____________________________, estado de _____________________, no endereço 

_______________________________________, portador da cédula de identidade nº 

_______________, CPF nº _____________________, para fins de promover a minha inscrição 

no inscrição no Concurso Público Prefeitura Municipal de Candeias, Edital n° 01/2016, no cargo 

de __________________________, junto à banca organizadora do Certame, a empresa Reis & 

Reis Auditores Associados, podendo em meu nome, firmar o requerimento de inscrição e 

declaração de que estou ciente das normas contidas no referido Edital. 

 
 

Local e data: ___________________________________, __/__/____ 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO (UM RECURSO POR FOLHA) 

À 
Reis & Reis Auditores Associados 
Ref.: Recurso Administrativo – Concurso Público Prefeitura Municipal de Candeias/MG, edital nº 01/2016. 
 
Marque abaixo o item cujo é objeto de recurso: 

[   ] Edital. 

[   ] Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição. 

[   ] 
Inscrições (Erro na grafia do nome e/ou nº do documento, erro na nomenclatura do cargo e indeferimento da 
inscrição). 

[   ] Erro na identificação do local, sala, data e horário de realização das provas. 

[   ] Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Gabarito Oficial. 

[   ] Realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Provas Práticas, quando houver. 

[   ] Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas. 

[   ] Outras fases do Edital. Especificar: ___________________________________________________________. 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (Preenchimento obrigatório): 

Nº de Inscrição:  

Nome:  

Cargo:  

 
PREENCHER NO CASO DE RECURSO SOBRE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 

 
NÚMERO E DESCRIÇÃO DA PROVA: _____ - _____________________________ QUESTÃO:_____________ 
 
RESPOSTA DO GABARITO DIVULGADO: ________ RESPOSTA DO CANDIDATO: ________ 

 

 
DIGITAR OU DATILOGRAFAR OU ESCREVER EM LETRA DE FORMA A JUSTIFICATIVA DO RECURSO, DE FORMA OBJETIVA 

 

Prezados Senhores, venho através deste, solicitar: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Local e data: _________________________________________, ___/___/____. 

Assinatura: __________________________________________________. 
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ANEXO VIII 
F O R M U L Á R I O  D E  P E D I D O  D E  I S E N Ç Ã O  D A  T A X A  D E  I N S C R I Ç Ã O  

C A R G O  P R E T E N D I D O :                                                                                                                                   
                                      

NOME COMPLETO 

                                      

NIS - CADÚNICO 

                                      

  SEXO                    DOCUMENTO DE IDENTIDADE                                                    CPF          DATA  NASCIMENTO 

M F                                     

                             

D A D O S  R E S I D E N C I A I S                                                                                                                                  
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (RUA, AV, PRAÇA, ETC) 

 
 

ERO                                         

                                      

 
 
NÚMERO            COMPLEMENTO      BAIRRO  

 
 
                  CEP 

 

                                  -    

 
 
 
CIDADE/ESTADO 

  
 
 
         DDD            TELEFS. 

 

                                      

                                      

 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 

 
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do concurso público Concurso Público Prefeitura 

Municipal de Candeias/MG, que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no Edital nº. 01/2016, em 

especial o item 4.4. 

Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira responsabilidade, 

podendo a Comissão de Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de 

irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do Concurso Público, podendo adotar medidas legais 

contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal. 

Declaro que atendo aos requisitos exigidos para a inscrição, assumo a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e submeto-

me às normas do edital.  

*Serão acatados somente pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que comprovem renda familiar mensal, per 

capta, igual ou inferior a meio salário mínimo, através da documentação solicitada no item 4.4 do edital. 

 

*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato requerente tem que executar todos os 

procedimentos exigidos no item 4.4. 

Nestes termos, peço deferimento. 

*Documentos obrigatórios: Anexar cópia Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de inscrição. 

 

 

E-MAIL                                                                                                                                DATA                                  

                             

ASSINATURA DO REQUERENTE 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/MG 

REPUBLICAÇÃO Edital de Concurso Público nº 01/2016  

Organização: Reis & Reis Auditores Associados 
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ANEXO IX 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA 

PROVA 
 

____________________________________, ______ de ____________________ de 2017. 

À 
Reis & Reis Auditores Associados 
Ref.: Solicitação de condições especiais para a realização da prova – Concurso Público Edital nº. 01/2016 Concurso 
Público Prefeitura Municipal de Candeias/MG. 
 

 
Nome: ______________________________________________________________________________________ 

Nº. de Inscrição: ______________________________________________________________________________ 

Emprego: ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Descrição da deficiência: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Necessidade especial para realização da prova: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________ 

(Assinatura do candidato) 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/MG 

REPUBLICAÇÃO Edital de Concurso Público nº 01/2016  

Organização: Reis & Reis Auditores Associados 
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ANEXO X 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA LAUDO MÉDICO 
 
 
Atesto para os devidos fins que o Sr. (a) __________________________________________ é portador da 

deficiência __________________ código internacional da doença (CID – 10) ____________, sendo compatível a 

deficiência apresentada pelo paciente com as atribuições do emprego de __________________________ 

disponibilizado no Concurso Público, conforme Edital nº 01/2016 Concurso Público Prefeitura Municipal de 

Candeias/MG. 

 
 
Local e Data: ____________________________________, ______ de ____________________ de 2017. 

Assinatura do médico: ___________________________________________________. 

Nome do médico: _______________________________________________________. 

Número do CRM: _______________________________________________________. 

 
 
Carimbo do médico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: é imprescindível o nome, assinatura e número do CRM do médico especialista na área de 
deficiência/doença do candidato, sob carimbo, caso contrário, o atestado não terá validade. 

 

 

 

 

 


