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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA Nº 01, DE 07 DE JULHO DE 2017. 

 
CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE, Prefeito Municipal de SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, torna público que estão abertas as inscrições ao 
Concurso Público para os cargos de CONTADOR, CUIDADOR, FISCAL MUNICIPAL, GUARDA MUNICIPAL, LAVADOR DE 
VEÍCULOS, MOTORISTA, MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ODONTÓLOGO, OPERÁRIO, PSICÓLOGO, SERVENTE, 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 
SÉRIES/ANOS FINAIS NAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA e LÍNGUA INGLESA, regidos pelas 
Leis Municipais nº 2.312/01 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos e suas alterações, nº 2.600/04 - Plano de Carreira dos 
Servidores, Lei nº 2923/2008 – Plano de Carreira do Magistério e suas alterações e Lei nº 1.958/1996 (Dispõe sobre a 
realização dos Concursos Públicos). A execução do concurso será realizada pela coordenação técnico-administrativa da UNA 
GESTÃO E ASSESSORIA 
 
1- DOS CARGOS, ESCOLARIDADE E OUTROS REQUISITOS, VAGA(S), CARGA HORÁRIA, VENCIMENTO BÁSICO, 
TAXA DE INSCRIÇÃO e ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
 
1.1- Tabela de cargos: 
 

Cargos Vagas 
Escolaridade e outros requisitos para o 

provimento 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
Básico do 

mês 06/2017 

Taxa de 
Inscrição 

CONTADOR CR 
Instrução: Superior, Curso: Bacharel em Ciências 
Contábeis. Habilitação: Específica para o 
exercício legal da profissão. 

33h R$ 3.497,00 R$ 100,00 

CUIDADOR CR Ensino Médio completo. 40h R$ 1.249,07 R$ 70,00 

FISCAL MUNICIPAL 01 
Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de 
Habilitação no mínimo na categoria B, até a data 
de nomeação. 

33h R$ 2.080,28 R$ 70,00 

GUARDA MUNICIPAL CR 
Ensino Médio Completo 
Possuir Carteira Nacional de Habilitação, no 
mínimo categoria B, até a data de nomeação. 

44h R$ 940,06 R$ 70,00 

LAVADOR DE VEÍCULOS 01 Ensino Fundamental Completo 44h R$ 940,06 R$ 50,00 

MOTORISTA 01 Ensino Fundamental Completo 44h R$ 1.249,07 R$ 50,00 

MONITOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

15 Ensino Médio – Magistério e/ou Pedagogia 40h R$ 1.122,57 R$ 70,00 

ODONTÓLOGO 01 
Nível Superior. Habilitação legal para o exercício 
da profissão de odontólogo. 

22h R$ 2.914,14 R$ 100,00 

OPERÁRIO 01 Ensino Fundamental Completo 44h R$ 940,06 R$ 50,00 

PSICÓLOGO 01 
Instrução: nível superior; habilitação funcional: 
habilitação legal para exercício da profissão. 

22h R$ 2.914,14 R$ 100,00 

SERVENTE 02 Ensino Fundamental Completo 44h R$ 940,06 R$ 50,00 

TÉCNICO EM SAÚDE 
BUCAL 

01 

Ensino Médio. Habilitação legal para o exercício 
da profissão de Técnico em Saúde Bucal. Registro 
no Conselho Federal de Odontologia e Inscrição 
no Conselho Regional de Odontologia. 

40h R$ 1.665,23 R$ 70,00 
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 Cargos Vagas 
Escolaridade e outros requisitos 

para o provimento 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
Básico do mês 

06/17 

Taxa de 
Inscrição 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

CR 

Exigência mínima de magistério ou 
curso superior de pedagogia e 
curso de capacitação na área, de 
no mínimo 360 horas, ou ainda: 
pedagogia com ênfase na 
educação especial ou educação 
inclusiva 

22h R$ 1.398,96 R$ 70,00 

PROFESSOR 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 
SÉRIES/ANOS 
FINAIS 

 
Geografia 

CR 
Habilitação específica de curso 
superior em licenciatura plena para 
as disciplinas respectivas ou 
formação superior em área 
correspondente e complementação 
pedagógica, nos termos do artigo 
63 da LDB e demais legislações 
vigente 

22h R$ 1.692,74 R$ 70,00 

 
Educação 
Artística 

CR 

Língua Inglesa 01 

 
CR* - Cadastro reserva. 
 
1.2- Os conteúdos programáticos das provas, de acordo com a escolaridade exigida encontra-se no Anexo I deste Edital. 
 
1.3- A descrição sintética e analítica das atribuições do cargo para provimento estão definidas no Anexo II do presente Edital. 

 
1.4- O cronograma de eventos previsto para este Concurso Público encontra-se no Anexo V deste Edital. 
 
2- DAS INSCRIÇÕES: 
 
- Período: de 10 de julho de 2017 a 24 de julho de 2017. 

- Local: As inscrições ao Concurso Público de que trata este Edital serão somente VIA INTERNET, pelo link específico para 
este fim, no seguinte endereço eletrônico: www.unars.com.br.  
 
- Horário: A partir da zero hora do dia 10 de julho de 2017 até às 23h59min do dia 24 de julho de 2017, observado o horário 
oficial de Brasília/DF. 

A Prefeitura de São Sebastião do Caí disponibilizará computadores para acesso à internet durante o período de inscrições, 
junto ao Atendimento Geral na Secretaria da Fazenda, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426, Centro de São Sebastião 
do Caí, no horário de expediente da mesma. 
 
2.2- Procedimentos para inscrição: 
 
2.2.1- Para fins de inscrição, o candidato deverá preencher os dados no formulário específico, disponibilizado no endereço 
eletrônico www.unars.com.br, Concursos Públicos - Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí. 
 
2.2.2- Após o preenchimento do formulário para inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário para pagamento em 
qualquer agência bancária. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 25 de julho de 
2017, sendo que não serão aceitos pagamentos após esta data. As solicitações de inscrições realizadas com pagamento após 
esta data não serão acatadas. (NÃO será aceito pagamento por meio de agendamento, cheque, depósito ou transferência 
entre contas).  
 
 
 

http://www.unars.com.br/
http://www.unars.com.br/
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2.2.3- O boleto gerado para o Concurso Público será do Banco Banrisul, tendo como representação numérica do código de 
barras o número 041. O candidato deverá verificar os primeiros números no código de barras antes de efetuar o pagamento, 
afim de evitar pagamento de boleto fraudado, sendo de responsabilidade do candidato verificar as informações do boleto bem 
como se o seu boleto foi pago corretamente. 
 
2.2.4- O candidato não terá sua inscrição homologada se efetuar o pagamento em valor menor do que está previsto no Edital. 
 
2.2.5- A segunda via do boleto bancário estará à disposição do candidato no site da empresa organizadora até o último dia de 
inscrição do concurso público. 

 
2.3- Requisitos para inscrição:  
a)Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que o candidato esteja amparado pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, no termos do Art. 12, da Constituição Federal e 
do Decreto nº 70.436/72.  
 
2.4- Condições para inscrição:  

 
2.4.1- O candidato deverá efetuar o pagamento do boleto bancário para que sua inscrição seja homologada. 

 
2.4.2- O candidato, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, deverá certificar-se de que possui todos os requisitos 
exigidos para o cargo, sendo que não haverá devolução de valor pago, salvo quando for cancelada a realização do concurso 
público. 
 
2.4.3- O CPF – Cadastro de Pessoa Física é informação indispensável para inscrição. 

2.4.4- Serão indeferidas as inscrições pagas com cheques sem provisão de fundos. 

2.4.5- Não serão deferidas as inscrições, via Internet, não recebidas pela Comissão Examinadora, por falhas em 
computadores, congestionamentos de linhas, preenchimento incorreto de dados no formulário de inscrição ou outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a concretização da inscrição. O candidato somente terá sua inscrição homologada após 
a confirmação da quitação do boleto bancário. 

2.4.6- O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, ficando ciente de que seus dados 
referentes à sua inscrição e resultados divulgados serão públicos e que está de acordo com as exigências e normas previstas 
neste Edital.  

2.4.7- Não serão admitidas inscrições efetuadas por fax, via postal, correspondência ou qualquer outro meio eletrônico.  
 
2.4.8-O candidato não poderá efetuar sua inscrição em mais de um cargo, em virtude das provas poderem ser realizadas 
na mesma data e horário para todos os cargos.  

2.4.9- A falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação verificada em qualquer etapa 
do presente concurso, implicará na eliminação automática do candidato sem prejuízo das cominações legais. 
 
3- DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: 
 
3.1-Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição nos concursos públicos de que trata este Edital, 
conforme artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal e Lei Municipal nº 2.421 de 26 de dezembro de 2002. 
 
3.2- É assegurado o direito de inscrição para as pessoas portadoras de deficiência no Concurso público de que trata este 
Edital, e que se enquadrem nas categorias discriminadas no Art.4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e no artigo 70 do Decreto 
Federal nº 5.296/2004, para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores. 
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3.3- Ficam reservadas vagas ao trabalho, aos portadores de deficiência, no mínimo em 10% (dez por cento) dos cargos 
oferecidos nos concursos públicos municipais. Quando o número de vagas resultar em fração, o arredondamento será feito 
para o número inteiro superior, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (zero, ponto, cinco) ou para o número inteiro inferior, 
em caso de fração menor que 0,5. Considera-se portador de deficiência, toda a pessoa portadora de deficiência física, mental, 
visual e auditiva sendo que participarão da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere 
às provas, ao seu conteúdo, a sua avaliação e critérios de aprovação, duração, horário e local de realização das provas. 
 
3.4- No ato de preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá declarar sua condição, marcando a opção 
“Portador de Deficiência”. O candidato deverá encaminhar os seguintes documentos: 
- Laudo Médico (original ou cópia legível autenticada em cartório), emitido a menos de um ano caso não contiver 
expressamente que se trata de doença irreversivel, que declare que o mesmo é portador de deficiência física, com a espécie 
e o grau ou nível de deficiência que possui (permanente ou temporária), com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças – CID e a sua provável causa ou origem. 
- Formulário para portador de deficiência, conforme ANEXO IV do Edital. 
 
3.5- O Laudo médico deverá ser enviado via SEDEX, até o último dia do encerramento das inscrições, à Comissão de 
Concurso, endereçado a: UNA GESTÃO E ASSESSORIA LTDA – Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião 
do Caí - Rua Jacob Ely, 176 – Centro – CEP 95.720.000- Garibaldi/RS. 
 
3.6- O candidato portador de deficiência que necessite de algum atendimento especial para a realização das provas, deverá 
declará-lo em documento anexo ao laudo médico para que sejam tomadas as providências cabíveis. O requerimento será 
analisado obedecendo aos critérios de viabilidade e razoabilidade. 
 
3.7- O candidato que não encaminhar o laudo médico até a data de encerramento das inscrições, não será considerado como 
portador de deficiência, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado a opção no formulário de inscrição. 
 
3.8- A homologação do concurso far-se-á em lista separada para os portadores de deficiência, e em lista com os demais 
candidatos, constando em ambas à nota final de aprovação e classificação ordinal em cada uma das listas. 

 
3.9- Na hipótese de não haver candidatos inscritos no Concurso Público ou não ocorrendo aprovação de candidatos portadores 
de deficiência para o preenchimento de vaga ao cargo previsto, esta será preenchida pelos demais candidatos aprovados, 
obedecendo à rigorosa ordem de classificação. 

 
4- DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

 
4.1- A divulgação das inscrições será dada a conhecer por meio de Edital, no qual constarão as inscrições deferidas e 
indeferidas. 

 
4.2-Das inscrições indeferidas cabe recurso, que deverá ser fundamentado conforme prevê o item 7 deste edital. 
 
4.3- A não apresentação de recurso no prazo estabelecido ou o indeferimento do mesmo, acarretará no cancelamento do 
pedido de inscrição e na consequente eliminação do candidato no presente concurso. 
 
4.4- O Edital de homologação, com a respectiva relação dos candidatos inscritos e homologados, será publicado no prazo 
estipulado no cronograma de eventos deste Edital. 
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5- DA PROVA: 
 
5.1.1-Data de realização da prova escrita: 12 de agosto de 2017. 
 
5.1.1.1-Caso haja necessidade o Município reserva-se o direito de indicar nova data para a realização da prova e será 
publicado por Edital. 
 
5.1.2- LOCAL e HORÁRIO: A ser divulgado por Edital, no dia 03 de agosto de 2017. 
 
5.1.3-Data de realização da prova prática para os cargos de GUARDA MUNICIPAL, LAVADOR DE VEICULOS, MOTORISTA, 
OPERÁRIO, SERVENTE: 02 de setembro de 2017. 
 
5.1.4- Local e horário: A ser divulgado em Edital no dia 28 de agosto de 2017. 
 
5.2- DAS PROVAS ESCRITA, PRÁTICA, TESTE DE APTIDÃO FISICA E DE TÍTULOS: 

5.2.1- O concurso constará de prova ESCRITA para os cargos de CONTADOR, CUIDADOR, FISCAL MUNICIPAL, MONITOR 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO com base no conteúdo 
programático constante no Anexo I deste Edital. 

5.2.1.1- A prova escrita de questões objetivas de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas A, B, C, D, compatíveis com o 
nível de escolaridade terá o peso máximo de 100 (cem) pontos. 

5.2.1.2- O conjunto da prova escrita é de caráter eliminatório, sendo que serão considerados aprovados somente os candidatos 
que obtiverem nota igual ou superior a 50,00 (cinquenta) pontos na soma das notas da prova escrita, ou seja, mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) de aprovação.  

5.2.1.3- A pontuação da prova para cada cargo será avaliada segundo os critérios da tabela, abaixo: 
CARGO PROVA DISCIPLINA Nº     DE 

QUESTÕES 
PESO POR 
QUESTÃO 

PESO POR 
DISCIPLINA 

TOTAL 
PONTOS 

CONTADOR 
CUIDADOR 
MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL  

 
Objetiva 

C. Específicos/Legislação 20 3,0 60,00  
 

100 
Português 10 3,0 30,00 

Matemática 10 1,0 10,00 

 

 
FISCAL MUNICIPAL 
  

 
Objetiva 

C. Específicos/Legislação 20 3,0 60,00  
 

100 
Português 10 3,0 30,00 

Informática 10 1,0 10,00 

 

ODONTÓLOGO 
PSICÓLOGO 

 
Objetiva 

C. Específicos/legislação 20 3,0 60,00  
 

100 
Português 10 3,0 30,00 

Informática 10 1,0 10,00 

5.2.2- O concurso constará de prova ESCRITA e PRÁTICA para os cargos de LAVADOR DE VEÍCULOS, MOTORISTA, 
OPERÁRIO, SERVENTE com base no conteúdo programático constante no Anexo I e item 5.2.2.9 deste Edital. 

5.2.2.1- A prova escrita e a prática terão peso máximo de 100 (cem) pontos. 
 
5.2.2.2- A prova escrita de questões objetivas de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas A, B, C, D terá o peso máximo 
de 40 pontos. 
 
5.2.2.3- A prova escrita será eliminatória, sendo que serão considerados aprovados somente os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior a 20,00 (vinte) pontos na soma das notas da prova escrita, ou seja, mínimo de 50% (cinquenta por 
cento) de aprovação. 
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5.2.2.4- A prova de prática será aplicada somente para os quarenta primeiros candidatos pré-classificados na prova escrita. 
Os candidatos que não atingirem esta classificação serão considerados reprovados no concurso, não prestando a prova 
prática. 
 
5.2.2.5- A prova prática terá peso máximo de 60 pontos. 
 
5.2.2.6- A prova prática será eliminatória, sendo que serão considerados aprovados somente os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior a 30,00 (trinta) pontos na prova prática, ou seja, mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aprovação. 
 
5.2.2.7- Aprovado na prova prática, o candidato terá esta pontuação somada com a pontuação da prova escrita, na 
classificação final. 

5.2.2.8- A pontuação da prova para cada cargo será avaliada segundo os critérios da tabela, abaixo: 
 

CARGO PROVA DISCIPLINA Nº     DE 
QUESTÕES 

PESO POR 
QUESTÃO 

PESO POR 
DISCIPLINA 

TOTAL 
PONTOS 

 
MOTORISTA 
 

 
Objetiva 

Legislação 20 1,0 20,00  
40 Português 10 1,0 10,00 

Matemática 10 1,0 10,00 

Prática Somente para quarenta primeiros candidatos pré-classificados na 
prova escrita. 

60 

LAVADOR DE VEÍCULOS 
OPERÁRIO 
SERVENTE 

 
Objetiva 

Português 20 2,0 20,00  
40 Matemática 20 2,0 20,00 

Prática Somente para quarenta primeiros candidatos pré-classificados na 
prova escrita. 

60 

5.2.2.9- DA PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE LAVADOR DE VEÍCULOS, MOTORISTA, OPERÁRIO, SERVENTE: 
 
5.2.2.9.1- Serão chamados a prestar a Prova Prática somente os quarenta candidatos que obtiverem as melhores notas na 
Prova Escrita, observado o disposto no item 5.2.2.4. 
 
5.2.2.9.2- Em caso de empate na última nota classificada, serão chamados todos os casos de empate com a mesma nota. 
 
5.2.2.9.3- A prova prática destina-se a avaliar os conhecimentos práticos que o candidato possui no desempenho das 
atividades inerentes ao cargo pleiteado. Constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas individualmente pelo 
candidato, previamente elaboradas pela Banca Examinadora, com a avaliação através de planilhas, tomando-se por base as 
atribuições do cargo.  
 
5.2.2.9.4- O teste será aplicado por avaliador, que anotará os pontos na planilha, em itens/quesitos, observando-se a 
pontuação máxima do Edital de Abertura. 
 
5.2.2.9.5- Para a execução da tarefa todos os materiais necessários serão previamente preparados no local da prova, sendo 
que os candidatos deverão executar as tarefas no mesmo local, com os mesmos materiais e em idênticas condições, 
observando-se o tempo máximo permitido. 
 
5.2.2.9.6- A duração da prova prática será determinada pela Banca Examinadora e constará na planilha de avaliação do 
candidato. 
 
5.2.2.9.7- Os candidatos deverão apresentar-se com trajes apropriados para a realização das provas e para o cargo de 
MOTORISTA deverá apresentar habilitação CNH, sendo que não serão aceitos protocolos ou encaminhamentos da mesma, 
nem Permissão para Dirigir. 

5.2.2.9.8- A prova prática será aplicada no equipamento e nas especificações que seguem, podendo haver alterações de 
equipamentos em casos de comprovada necessidade: 
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MOTORISTA: Conduzir caminhão Mercedes Benz 2425, ano/modelo 2010, Placa IQX4871, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião do Caí. A prova prática consistirá na direção de veículo conforme percurso determinado pela 
Banca e estacionamento em balizas.  

LAVADOR DE VEÍCULOS, OPERÁRIO e SERVENTE: A prova prática consistirá na execução de tarefas tomando-se por 
base as atribuições do cargo.  

5.2.2.9.9- Na aplicação da prova prática, que exigir o emprego de aparelho de elevado valor, pertencente ou sob a 
responsabilidade do Município, poderá ser determinada a imediata exclusão do candidato que demonstre não possuir a 
necessária capacidade no seu manejo, sem risco de danificá-lo. 

5.2.3- O concurso constará de PROVA ESCRITA E PROVA DE APTIDÃO FÍSICA para o cargo de GUARDA MUNICIPAL 
com base no conteúdo programático constante no Anexo I e item 5.2.2.7.deste Edital. 

5.2.3.1- A prova escrita de questões objetivas de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas A, B, C, D, compatíveis com o 
nível de escolaridade terá o peso máximo de 100 (cem) pontos. 

5.2.3.2- O conjunto da prova escrita é de caráter eliminatório, sendo que serão considerados aprovados somente os candidatos 
que obtiverem nota igual ou superior a 50,00 (cinquenta) pontos na soma das notas da prova escrita, ou seja, mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) de aprovação.  
 
5.2.3.3- A prova de aptidão física será aplicada somente para os quarenta primeiros candidatos pré-classificados  na prova 
escrita. Os candidatos que não atingirem esta classificação serão considerados reprovados no concurso, não prestando a 
prova de aptidão física. 
 
5.2.3.4- A prova de aptidão física será eliminatória, sendo que será dado conceito APTO ao candidato que obtiver o 
desempenho exigido e INAPTO ao candidato que não conseguir realizar o teste corretamente e /ou no tempo exigido. 
 
5.2.3.5- Aprovado na prova de aptidão física, o candidato terá sua pontuação da prova escrita, na classificação final. 

5.2.3.6- A pontuação da prova será avaliada segundo os critérios da tabela, abaixo: 
 

CARGO PROVA DISCIPLINA Nº     DE 
QUESTÕES 

PESO POR 
QUESTÃO 

PESO POR 
DISCIPLINA 

TOTAL 
PONTOS 

 
GUARDA MUNICIPAL 
 

 
Objetiva 

C. Específicos/Legislação 20 3,0 60,00  
100 Português 10 2,0 20,00 

Matemática 10 2,0 20,00 

Prova de Aptidão física Somente para quarenta primeiros candidatos pré-classificados na prova 
Escrita. 

APTO OU 
INAPTO 

 
5.2.2.7-DA PROVA PRÁTICA DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL: 
 
5.2.2.7.1- Serão chamados a prestar a Prova de aptidão física somente os quarenta primeiros candidatos pré-classificados 
na prova escrita, observado o disposto no item 5.2.3.3. 
 
5.2.2.7.2- Em caso de empate na última nota classificada, serão chamados todos os candidatos  empatados com a mesma 
nota. 
 
5.2.2.7.3- Para prestar esta prova o candidato deverá apresentar-se com antecedência mínima de trinta minutos do horário 
previsto para o início da prova, em trajes apropriados para a prática desportiva, portando documento de identidade e atestado 
médico que comprove boas condições para a prática desportiva e atividades físicas. O candidato que não apresentar o 
atestado médico no momento da realização da prova prática de aptidão física ficará impedido de realizar a mesma e 
será eliminado do concurso.  
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5.2.2.7.4- A data do atestado médico apresentado pelo candidato não poderá ser superior a dez dias da data de realização da 
prova prática de aptidão física, sendo que os custos e procedimentos necessários à obtenção do atestado médico serão 
suportados exclusivamente pelo candidato. 

 
5.2.2.7.5- Somente haverá repetição do teste nos casos em que a Banca Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de 
ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenha prejudicado seu desempenho. 
 
5.2.2.7.6- A preparação e o aquecimento para a prova são de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir 
no andamento da prova.  
 
5.2.2.7.7- Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas, não sendo estas enquadradas como deficiência física, que 
impossibilitem o candidato de submeter-se ao teste, ou de neles prosseguir ou que lhe diminuam a capacidade físico-orgânica, 
não serão considerados para fins de tratamento diferenciado ou realização de nova prova. 

 
5.2.2.7.8 - A prova de aptidão física será composta de:  
 
a) corrida de 12 (doze) minutos em uma pista de atletismo ou outro local adequado, em que o candidato deverá percorrer a 
distância de 2.000 (dois mil) metros, se do sexo masculino ou 1.600 (um mil e seiscentos) metros, se do sexo feminino, sendo 
permitido andar durante a sua realização;  
 
b) faltando 1 (um) minuto para o encerramento do teste, será emitido um sinal sonoro avisando os candidatos sobre o tempo 
já decorrido. Após 12 (doze) minutos será dado um sinal sonoro diferente e o candidato deverá parar no lugar em que estiver. 
O candidato deverá ficar em pé, andando transversalmente na pista onde aguardará a anotação do seu percurso pelo fiscal 
do teste.  
 
Sexo Masculino:  
• Será considerado aprovado (APTO) o candidato que percorrer, nos 12 (doze) minutos, a distância de 2.000 (dois mil) metros.  
Sexo Feminino:  
• Será considerada aprovada (APTO) a candidata que percorrer, nos 12 (doze) minutos, a distância de 1.600 (um mil e 
seiscentos) metros. 
 

5.2.3- O concurso constará de prova ESCRITA e TÍTULOS para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES/ANOS FINAIS NAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO 
ARTÍSTICA e LÍNGUA INGLESA, com base no conteúdo programático constante no Anexo I, subitem 5.2.3.5 e Anexo III 
deste Edital. 

5.2.3.1- A prova escrita de questões objetivas de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas A, B, C, D, compatíveis com o 
nível de escolaridade, terá o peso máximo de 90 (noventa) pontos e a prova de títulos terá o peso máximo de 10 (dez) pontos. 

5.2.3.2- O conjunto da prova escrita é de caráter eliminatório, sendo que serão considerados aprovados somente os candidatos 
que obtiverem nota igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) pontos na soma das notas da prova escrita, ou seja, mínimo de 
50% (cinquenta por cento) de aprovação.  

5.2.3.3- A prova de títulos será apenas classificatória. 

5.2.3.4- A pontuação da prova para cada cargo será avaliada segundo os critérios da tabela, abaixo: 
 

Cargo Prova Disciplina Nº     de 
Questões 

Peso Por 
Questão 

Peso Por 
Disciplina 

Total 
Pontos 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 
SÉRIES/ANOS FINAIS NAS DISCIPLINAS 
DE GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
e LÍNGUA INGLESA 

 
Objetiva 

C. Específicos 10 3,5 pontos 35 pontos  
90 Português 10 2,0 ponto 20 pontos 

Conhec. Pedagógicos 10 2,5 pontos 25 pontos 

Legislação  10 1,0 ponto 10 pontos 

Títulos  10 
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5.2.3.5- DA PROVA DE TÍTULOS: 

5.2.3.5.1- Essa prova será somente classificatória, e será pontuada de acordo com a Tabela constante no Anexo III deste 
edital, sendo que o candidato que deixar de entregar seus títulos não terá somados os pontos correspondentes a essa etapa, 
mas não ficará eliminado do concurso, pela não entrega. 
 
5.2.3.5.2- No prazo de 10 de julho de 2017 a 24 de julho de 2017 o candidato que desejar participar desta prova, deverá 
encaminhar a Banca, cópia autenticada dos títulos, em tabelionato ou por servidor do município de São Sebastião do Caí 
acompanhados da respectiva relação discriminativa, conforme determina o anexo III, obrigatoriamente via SEDEX, até o 
último dia do prazo previsto para as inscrições, a entrega dos títulos, à Comissão de Concurso, endereçado a UNA 
GESTÃO E ASSESSORIA, Rua Jacob Ely, 176,  Centro – CEP 95.720.000- Garibaldi/RS – Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ– PROVA DE TÍTULOS. A UNA GESTÃO E ASSESSORIA não se responsabiliza por 
qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do SEDEX a essa empresa.   

5.2.3.5.3- A prova de títulos é de caráter classificatório e terá o peso máximo de 10 (dez) pontos.  

5.2.3.5.4- Poderão ser apresentados no máximo 10 (dez) títulos por candidato. 

5.2.3.5.5- Para a apresentação dos títulos é essencial que os mesmos contenham registro da entidade promotora e estejam 
relacionados com educação. 

5.2.3.5.6- Não serão recebidos títulos fora do prazo estabelecido, ou em desacordo com o previsto no Edital. 

5.2.3.5.7- O candidato na relação de títulos deverá declarar qual o curso que possui ou que estejam cursando, como requisito 
de habilitação para o cargo, e anexar junto à relação de títulos. Caso o curso de habilitação esteja em andamento poderá 
apresentar atestado ou declaração da entidade de que o mesmo esteja em andamento. 

5.2.3.5.8- Não serão pontuados os títulos que não estiverem acompanhados na respectiva relação, assim como aqueles não 
relacionados, mesmo que enviados. 

5.3- DA PONTUAÇÃO FINAL: 

5.3.1-A nota final dos candidatos aprovados será o somatório dos pontos obtidos na prova ESCRITA para os cargos de 
CONTADOR, CUIDADOR, FISCAL MUNICIPAL, MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, 
ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO, ESCRITA e PRÁTICA para os cargos LAVADOR DE VEÍCULOS, MOTORISTA, OPERÁRIO, 
SERVENTE, ESCRITA e PROVA DE APTIDÃO FÍSICA para o cargo GUARDA MUNICIPAL e ESCRITA e TÍTULOS para os 
cargos PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES/ANOS FINAIS NAS 
DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA e LÍNGUA INGLESA. 

5.3.2-A lista final de classificação das provas do concurso apresentará apenas os candidatos aprovados. 

5.3.3- Em caso de empate na pontuação final o primeiro critério de desempate será o estabelecido no Estatuto do Idoso - Lei 
Federal nº 10.741/2003, arts. 1º e 27, parágrafo único, onde assegura às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, que o primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao candidato de idade 
mais elevada. 

5.3.4 – Em caso de empate na pontuação final, depois de utilizado o primeiro critério, terá preferência o candidato que obtiver 
maior nota em: 

- Para os cargos de  CONTADOR, CUIDADOR, MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: 

1º- Prova de Conhecimentos específicos/Legislação; 
2º- Prova de Português; 
3º- Prova de Matematica. 

- Para o cargo de FISCAL MUNICIPAL: 

1º- Prova de Conhecimentos específicos/Legislação; 
2º- Prova de Português; 
3º- Prova de Informática. 
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- Para os cargos de ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO: 
1º - Prova de Conhecimentos específicos/Legislação; 
2º - Prova de Português; 
3º - Prova de Informática. 

- Para o cargo de MOTORISTA: 
1º - Prova de Prática; 
2º - Prova de Legislação; 
3º - Prova de Português; 
4º - Prova de Matemática. 

- Para o cargo de GUARDA MUNICIPAL: 
1º - Prova de C. Específicos/Legislação; 
2º - Prova de Português; 
3º - Prova de Matemática. 

- Para os cargos de LAVADOR DE VEÍCULOS, OPERÁRIO, SERVENTE: 
1º - Prova de Prática; 
2º - Prova de Português; 
3º - Prova de Matemática. 

- Para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES/ANOS 
FINAIS NAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA e LÍNGUA INGLESA: 

1º - Prova C. Específicos; 
2º - Prova de Conhecimentos pedagógicos; 
3º - Prova de Português; 
4º - Prova de Legislação; 
5º - Prova de Títulos. 

5.3.5- Prevalecendo o empate, o desempate será feito mediante sorteio, a cargo da Banca Executiva, em data, local e horário 
fixados no Cronograma de Eventos deste Edital. 
 
6- DA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO, DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DO PROCESSO DE LEITURA DOS 
CARTÕES, IDENTIFICAÇÃO DOS CARTÕES E NOTAS: 

6.1- O candidato deverá comparecer ao local das provas, com documento de identidade que mereça fé pública, caneta 
esferográfica de cor azul ou preta, com antecedência mínima de meia hora em relação ao horário marcado para início das 
provas.  

6.2- Caso o candidato não apresente no dia da realização das provas o documento de identidade, por motivo de perda, furto 
ou roubo, deverá ser apresentado outro documento válido com foto. Ao candidato somente será permitida a realização da 
prova se o seu nome constar na lista de presença e no Edital de Homologação das inscrições. 

6.3- São considerados documentos de identidade: Cédula de Identidade, Carteira expedida pelos Comandos Militares, pelas 
Secretarias de Segurança Públicas, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; pelos Órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais 
expedidas por Órgão Público que, por Lei Federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira 
Nacional de Habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997); Passaporte 
brasileiro. O documento deverá estar legível, não podendo estar danificado. Não serão aceitos como documentos de 
identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, CPF, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais, sem valor de identidade. 

6.4- É de responsabilidade do candidato informar-se acerca da data, local, horário e sala de aplicação da prova escrita. Não 
haverá segunda chamada em quaisquer das provas, seja qual for o motivo alegado.   
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6.5- Não será permitida a entrada de candidatos no prédio de realização das provas, que se apresentar após o horário fixado, 
bem como não será aplicada prova fora do local e horário designado por Edital. 

6.6- Antes do início das provas o candidato receberá do fiscal de provas um saco transparente do qual deverá depositar seus 
aparelhos eletrônicos desligados e colocar no canto direito de sua classe. Os objetos pessoais devem ser deixados em local 
indicado pelo fiscal dentro da sala de prova, ficando sob inteira responsabilidade do candidato. A empresa organizadora não 
se responsabiliza por quaisquer objetos dos candidatos, de valor ou não que venham a ser extraviados.  

6.7- Somente será permitido ao candidato durante a realização das provas, que o mesmo mantenha sobre a classe e em lugar 
visível, os seguintes objetos: caneta esferográfica de tinta azul ou preta de ponta grossa, lápis, borracha, documento de 
identidade, uma garrafa transparente de água, sem rótulo e o saco transparente do qual depositou seus aparelhos eletrônicos.  

6.8- Iniciadas as provas é vedada a utilização de aparelhos eletrônicos em qualquer parte do local de provas sendo que o 
candidato somente poderá utilizar os mesmos após o término das provas quando estiver fora do local das provas. O 
descumprimento dessa determinação poderá implicar eliminação do candidato deste certame, caracterizando-se como 
tentativa de fraude.  

6.9- Na hipótese de candidata lactante, será facultada a possibilidade de amamentar o filho durante a realização da prova, 
desde que leve um(a) acompanhante, o qual será responsável pela guarda da criança e permanecerá em sala reservada para 
esta finalidade, sendo que em nenhuma hipótese a criança poderá ficar desacompanhada pelo responsável.  Durante o período 
de amamentação, a candidata será acompanhada por Fiscal e não haverá compensação do tempo de amamentação em favor 
da candidata.  
 
6.10- Durante as provas não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do concurso:  
I - comunicar-se com os demais candidatos ou com pessoas estranhas ao Concurso; 
II - consultar livros, códigos, manuais, impressos ou apontamentos, bem como utilizar instrumentos próprios, salvo os 
expressamente permitidos no Edital; 
III - ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais, devidamente acompanhado de Fiscal; 
IV - portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom andamento dos trabalhos; 
V - consulta de qualquer espécie, uso de notebook, palmtop, Walkman®, máquinas calculadoras, pen drive, mp3 ou similar, 
agendas eletrônicas ou similares, tablets, ipod®, telefone celular, smartphones, gravador, fones de ouvido ou outro 
equipamento eletrônico, bem como a prática de quaisquer atos que fraudem o caráter competitivo do concurso, sob pena de 
seu afastamento.  
VI- ingerir alimento de qualquer natureza durante as provas, exceto para os casos de hipoglicemia ou outros problemas de 
saúde, desde que comprovados através de atestado médico, o qual será examinado pela Banca Examinadora, para verificação 
da necessidade do pedido, obedecendo a critérios de legalidade, viabilidade e razoabilidade.  

6.11- O tempo de duração da prova escrita será de três horas para todos os cargos. 

6.12- Caso por algum imprevisto, as provas sofrerem atraso em seu início ou necessitarem de interrupção dos trabalhos, os 
candidatos afetados terão sempre assegurado o tempo total para realização da prova, previsto neste Edital, sendo concedido 
o tempo adicional necessário para garantia de igualdade de tratamento. Os candidatos, caso este fato, ocorra deverão 
permanecer no local do concurso e atender às orientações dos fiscais de prova e Comissões de Coordenação do concurso.  
 
6.13- Ao término da prova o candidato deverá retirar-se do local de aplicação da prova, afim de não prejudicar o andamento 
do concurso público. 
 
6.14- O candidato receberá um caderno de provas no qual poderá desenvolver todas as técnicas para chegar a resposta 
adequada. O candidato deverá assinalar suas respostas da prova objetiva no cartão de respostas, o qual não poderá ser 
assinado ou identificado pelo candidato, sob pena de desclassificação do concurso, com caneta esferográfica de ponta grossa 
de cor azul ou preta (o equipamento eletrônico não registra a assinalação feita com outro tipo de caneta). 
 
6.15- A correção das provas será feita por meio eletrônico – leitora ótica. Não serão computadas as questões não-assinaladas 
no cartão de respostas, bem como as questões que contenham mais de uma assinalação, emenda ou rasura ainda que legível. 
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Em nenhuma hipótese haverá substituição de cartão de respostas, sendo que é de inteira responsabilidade do candidato 
o correto preenchimento do cartão. 
 
6.16- O candidato deverá preencher o cartão de repostas conforme instrução abaixo. 
 

 
6.17- Ao término da prova escrita o candidato deverá devolver ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchido, o 
caderno de provas, sendo que o cartão de respostas será o único documento utilizado para a atribuição dos pontos da prova 
escrita. Em nenhuma hipótese o caderno de provas será considerado para a atribuição de pontos. 
 
6.18. O candidato poderá copiar seu cartão de respostas para conferência de gabarito, em formulário próprio que se encontra 
no caderno de provas.  
 
6.19- Para garantir a lisura do concurso, será feito o processo de desidentificação das provas que consistirá no seguinte: 
após entrega de todos os cadernos de provas e dos cartões de respostas por todos os candidatos, o fiscal e últimos dois 
candidatos que permanecerem no local até a entrega da última prova, serão encaminhados até a sala da coordenação, onde 
o último candidato e o fiscal de provas  colocará a impressão digital em todos os cartões de respostas procederá à correção 
utilizando os cartões de respostas, tendo neles apenas o número de identificação e impressão digital de um candidato e fiscal 
de provas, primando pela estrita observância do princípio básico que norteia a Administração Pública a impessoalidade. 
 
6.20- A leitura dos cartões de respostas consistirá em ato público, sendo todos os candidatos convidados a assistirem, na 
sede da UNA GESTÃO E ASSESSORIA, Rua Jacob Ely, 176 – Centro – Garibaldi/RS, em data e horário definido no 
Cronograma de Eventos deste Edital. 
 
6.20.1- Na data e horário conforme o subitem 6.20, a Banca Examinadora, na presença de integrantes da Banca Executiva e 
candidatos interessados, dará vista dos envelopes lacrados no dia da prova, contendo os cartões de respostas, de forma a 
comprovar que os mesmos encontravam-se indevassáveis.  
 
6.20.2- A seguir, procederá a abertura dos envelopes e imediata correção de todos os cartões, mediante sistema eletrônico 
(leitura ótica).  
 
6.20.3- Feita a leitura dos cartões, dar-se-á vista da relação de notas preliminares de cada candidato, por cargo. 
 
6.21- A identificação pública das provas escritas e práticas consistirá em ato público, sendo todos os candidatos convidados 
a assistirem, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426,  
Centro – São Sebastião do Caí/RS, em data e horário definido no Cronograma de Eventos deste Edital. 
 
6.22- Dos atos públicos serão lavradas atas circunstanciadas.  
 
7- DOS RECURSOS: 
 
7.1- O candidato poderá interpor recurso referente: 
a) As inscrições indeferidas. 
b) A formulação das questões e gabarito da prova quando da divulgação de gabarito preliminar. 
c) Do resultado das provas referente ao cartão de respostas após a identificação das provas. 

 
7.2- Os recursos deverão ser interpostos em até 03 (três) dias úteis conforme prevê o cronograma de eventos deste edital.   
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7.3- Os recursos deverão ser preenchidos no Formulário Eletrônico no site www.unars.com.br, na Área do Candidato, mediante 
o login informando o CPF e sua senha.  

 
7.4- O candidato pode interpor quantos recursos julgar necessários, porém deve preencher um formulário distinto para cada 
pedido de revisão, sendo que devem ser apresentados: 
a) no caso de inscrições indeferidas: as razões pelas quais solicita a homologação de sua inscrição bem como cópia do 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  
b) no caso de questões, pontos e prova prática: razões devidamente fundamentas e anexo se julgar necessário.  
 
7.5- Os recursos deverão ser individuais e fundamentados. Não serão aceitos os recursos que não apresentarem uma 
argumentação lógica, clara e consistente, inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota. Os recursos fora das 
especificações determinadas neste edital serão indeferidos.  

 
7.6- Não serão considerados os recursos eletrônicos, não recebidos pela Comissão Examinadora, por falhas em 
computadores, congestionamentos de linhas, preenchimento incorreto de dados ou outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados.  

 
7.7- Os recursos interpostos que não se refiram exclusivamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do período 
estabelecido no cronograma de eventos não serão considerados.  

 
7.8- Somente será aceito os recursos dirigidos a Una Gestão e Assessoria, via Área do Candidato, não sendo aceito recurso 
enviado por e-mail ou qualquer outra forma.  

 
7.9- Os recursos serão analisados pela Banca Executiva e os pareceres dos recursos ficarão disponíveis para os candidatos 
na Prefeitura Municipal e no site www.unars.com.br, na Área do Candidato quando da divulgação dos respectivos editais e 
resultados.  

 
7.10- A Una Gestão e Assessoria reserva-se o direito de alterar gabarito ou anular questões, independente de recursos, quando 
ocorrer equívoco na formulação ou respostas das questões.  

 
7.11 Se houver a alteração de gabarito preliminar, por força de impugnações ou correção, as provas serão corrigidas de acordo 
com a alteração efetuada e gabarito oficial definitivo. 

 
7.12-Na hipótese de anulação de questão, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos, 
independente de terem recorrido. 

 
8- DO PROVIMENTO DO CARGO: 

8.1- O provimento dos cargos será efetuado para as vagas descritas na tabela de cargo e obedecerá, rigorosamente, a ordem 
de classificação dos candidatos, dentro do prazo de validade do concurso, ou seja, a classificação para ocupar vaga não 
garante a nomeação imediata, podendo a municipalidade proceder a chamada em até dois anos, prorrogáveis por mais dois. 

 

8.2- A classificação no concurso público não assegura ao candidato o direito de nomeação imediata no cargo público municipal, 
mas apenas a expectativa de nele ser admitido, segundo rigorosa ordem de classificação, ficando a concretização desse ato, 
condicionada às disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse e necessidade do serviço público municipal. 

8.3- Se aprovado, o candidato deverá manter atualizado seu endereço junto à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí 
durante a validade do concurso. 

8.4- O concurso será válido por 02 (dois) anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, mediante Decreto do Executivo Municipal, nos termos da Constituição Federal. 

http://www.unars.com.br/
http://www.unars.com.br/
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8.5- Não haverá segunda convocação para nomeação, salvo a hipótese do candidato que, ao comparecer e não aceitar a vaga 
oferecida, optar pela sua inclusão no final da relação dos candidatos classificados, reposicionando este que deverá ser 
requerido por escrito e protocolado nesta municipalidade.  

8.6- Os candidatos, convocados para nomeação através de Edital, terão os prazos estabelecidos conforme Regime Jurídico 
dos Servidores Municipais para posse e exercício do cargo. 
 
8.7-São requisitos básicos para investidura no serviço público municipal para posse, conforme previsto no art. 7º da Lei 
Municipal nº 2.312/2001: 
I - ser brasileiro; 
II - ter idade mínima de dezoito anos; 
III - estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
IV- gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico; 
V - ter atendido a outras condições prescritas em lei. 
 
8.8- Serão exigidos no ato de nomeação e posse do candidato, os documentos abaixo relacionados: 
- RG - Cédula de Identidade Civil; 
- CPF 
- Diploma ou certificado de conclusão da escolaridade exigida para o cargo; 
- Carteira Profissional de Registro no Órgão de Classe para os cargos que exigirem; 
- 1 fotos 3x4, recente e sem uso; 
- Título Eleitoral com comprovante da última eleição ou certidão de estar quite com a justiça eleitoral; 
- Certificado do serviço militar para os candidatos do sexo masculino. Para os que cumpram 18 anos no ano de nomeação, 
será aceito o comprovante de alistamento; 
- Atestado de boa saúde física e mental, mediante exame médico, que comprove aptidão necessária para o exercício do cargo; 
- Certidão de nascimento/casamento; 
- Carteira de trabalho (número e identificação); 
- Cartão de PIS/PASEP; 
- Certidão de Nascimento e cartão de vacinação do(s) filho(s) menores de 14 anos; 
- Declaração de bens (Declaração de Imposto de Renda); 
- Declaração de dependentes para Imposto de Renda; 
- Comprovante de conta corrente; 
- Alvará de folha corrida - fornecida pelo Fórum; 
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para os cargos que exigirem; 
- Declaração negativa de acumulação de cargos ou funções públicas; 
- Se aposentado, apresentação de cópia da concessão de aposentadoria. 
 
8.9- O exame médico pré admissional será exclusivamente eliminatório e realizar-se-á com base nas atividades inerentes ao 
cargo a qual o candidato foi aprovado, considerando-se as condições de saúde necessárias para o exercício das mesmas, 
sendo que o candidato deverá ser considerado apto pela Junta Médica Oficial do Município, designado pela Prefeitura 
Municipal de São Sebastião do Caí. 
 
9- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
9.1- É de inteira responsabilidade do candidato, o acompanhamento das informações referentes ao concurso público em que 
se inscreveu, sendo que a inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital, bem como na 
aceitação tácita das condições nele contidas.  
 
9.2- O Município de São Sebastião do Caí e a empresa Una Gestão e Assessoria Ltda. não possui qualquer responsabilidade 
com despesas de deslocamento e estadia efetuadas pelos candidatos em razão deste concurso.  
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9.3- Todas as publicações serão feitas por afixação no painel de publicações da Prefeitura Municipal, no site 
www.unars.com.br, após as 15h,e na imprensa local, quando necessário. 

 
9.4- Todas as informações divulgadas no site www.unars.com.br são meramente informativas.  

 
9.5- O presente concurso público é regulamentado por este Edital, os casos omissos serão resolvidos pela empresa 
responsável pelo Concurso e pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, conjuntamente.  

 
9.6- Faz parte do presente Edital: 
Anexo I - Conteúdos programáticos e/ou indicações bibliográficas. 
Anexo II- Síntese das atribuições do cargo. 
Anexo III- Modelo de Formulário para prova de títulos. 
Anexo IV- Modelo de Formulário para portadores de deficiência. 
Anexo V- Cronograma de Eventos. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. 

 
 
 
 CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE  

                                                                                                                  Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se 
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ANEXO I 

 
I- CONTEÚDOS DA PROVA PARA OS CARGOS DE CUIDADOR, MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TÉCNICO EM 
SAÚDE BUCAL, GUARDA MUNICIPAL: 
 
PORTUGUÊS: (Conteúdos para todos os cargos) 
1. Análise de texto - compreensão e interpretação.  2. Figuras de linguagem. 3. Conotação e denotação. 4.Coesão e coerência 
textuais. 5. Ortografia. 6.Classes gramaticais: flexões e emprego. 7. Colocação pronominal. 8.Vozes verbais. 9.Concordância 
verbal e nominal. 10. Regência verbal e nominal. 11. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções 
conjuntivas e dos pronomes relativos. 12. Pontuação. 13. Acentuação gráfica. 14.Sintaxe: frase, oração e período, termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração. 15. Crase. 16. Funções do QUE e do SE. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. Scipione.  
2. LEDUR, Paulo Flávio. Português Prático. AGE. 
3. PASCHOALIN & SPADOTO. Gramática. FTD. 
4. LEDUR, Paulo Flávio. Guia Prático da Nova Ortografia. AGE. 
5. Mini Aurélio - Dicionário da Língua Portuguesa – Editora Positivo. 
 
MATEMÁTICA: (Conteúdos para todos os cargos) 
1. Conjuntos: conceito, simbologia, subconjuntos, união, intersecção, diferença, complementar e problemas.2. Conjuntos 
Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. 3. Equações, problemas e sistemas de equações de 1º e 2º graus.4. 
Função Quadrática.5. Função Exponencial e equações exponenciais.6. Progressões Aritméticas.7. Progressões 
Geométricas.8. Sistemas de Equações Lineares.9. Análise Combinatória: arranjos, permutações e combinações.10. 
Probabilidade e estatística.11. Geometria Plana: área e perímetro do quadrado, retângulo, triângulo, paralelogramo, losango, 
trapézio, hexágono regular e círculo.12. Geometria Espacial: área e volume de prismas, pirâmides, cilindros, cones e 
esferas.13. Equações polinomiais.14. Noções de Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e compostos.15. 
Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e regra de três compostas.16. Operações, expressões e problemas 
envolvendo números reais. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. BIANCHINI, Edwaldo e PACCOLA, Herval. Curso de Matemática: volume único. Ed. Moderna. 
2. DANTE, Luiz Roberto. Matemática Contexto e Aplicações: volume único. Ed. Ática. 
3. DINIZ, Maria Ignes de Souza Vieira e SMOLE, Kátia Cristina Stocco. Matemática – Ensino Médio. Ed. Saraiva. 
4. PAIVA, Manoel. Matemática: volume único. Ed. Moderna. 
5. SPINELLI, Walter e SOUZA, M. Helena S. Matemática Comercial e Financeira. Ed. Ática. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO PARA O CARGO DE CUIDADOR: 
1. A importância do desenvolvimento saudável da criança e adolescente; 2.A importância do referencial familiar;3. Prevenção 
da violência contra crianças e adolescentes; 4. Prevenção da violência contra a pessoa idosa;5. Atividades Lúdicas, sociais e 
culturais; 6. Trabalhos e oficinas em grupo e a organização do trabalho socioeducativo; 7. Planejamento e desenvolvimento 
de atividades lúdicas, sociais e culturais; 8. Família, Convivência e fortalecimento de vínculos; 9. Álcool, drogas, riscos e 
vulnerabilidades na infância e na adolescência; 10. A Inserção Escolar – relações entre família e escola; 11. Saúde Pública; 
12. Legislação:Lei Municipal nº 2.312/01 – Regime Jurídico dos servidores públicos e suas alterações: na integra; Lei orgânica 
do município de São Sebastião do Caí e suas alterações: na íntegra; Constituição Federal de 1988, com as alterações 
introduzidas por suas Emendas Constitucionais: na íntegra. 
  
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1.BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
2.BRASIL.. Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília: 2009 Disponível em: 
www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf 
3. BRASIL.. Caminhos para uma convivência saudável na perspectiva da saúde. Laurez Ferreira Vilela (Org.). – Brasília: 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, 2009. 128 p. il. Disponível em: http://www.crianca.df.gov.br/biblioteca-
virtual/doc_download/136-caminhos-para-uma-convivenviasaudavel-na-perspectiva-da-saude-.html 
4.BRASIL.. Ministério da Saúde. Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas 
Famílias em Situação de Violência. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: 
http://www.crianca.df.gov.br/biblioteca-virtual/doc_download/164-linha-de-cuidado-para-a-atencaointegral-a-saude-de-
criancas-adolescentes-e-suas-familias-em-situacao-de-violencia-orientacoes-para-gestores-eprofissionais-de-saude.html 
5. BRASIL. Lei nº 10.741/2003 e alterações. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.  
6.BRASIL. Lei nº 8.842/1994, Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras 
providências. 
7. BRASIL.Ministério da Saúde.  Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento – Série Pactos pela Saúde 2006, volume 
12 – Brasília, DF, 2010. 
8. BRASIL. Ministério da Saúde.  Guia prático do cuidador. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 
9.BRASIL.. Lei nº 12.594/2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução 
das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. 
10.BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.  
11. PAICA-RUA (orgs) Meninos e Meninas em Situação de Rua: políticas integradas para a garantia de direitos 3ª Ed. São 
Paulo: Cortez; Brasília, DF: Unicef 2011 (Série Fazer Valer os Direitos; v. 2) 
12. DIEHL, Alessandra; FIGLIE, NelianaBuzi. Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas: o que cada um de nós pode e deve fazer? 
Artmed.  
13. PEREIRA, Denise Zimpek e outros. Criando crianças. Editora Artmed.  
14. TIBA, Içami. Juventude e Drogas: anjos caídos. Integrare Editora. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO PARA O CARGO DE MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
1. Educação Infantil: cuidar e educar.2. Fundamentos da Educação Infantil.3. Sistemas de representação do mundo: linguagem 
e cognição.4. Construção de significados na leitura do corpo e do movimento.5. A organização dos tempos e dos espaços na 
Educação Infantil.6. Rotina na educação infantil.7. Música: o gesto, a voz, a criação da música; jogos musicais: aprendendo a 
música com o corpo em movimento, materiais, texturas e formas em partituras.8. O brincar na educação infantil: como as 
crianças brincam, atividade lúdica no contexto da educação, classificação das brincadeiras infantis e suas possibilidades. 9. O 
espaço do bebê, as primeiras relações, o acolhimento, organização dos ambientes dos bebês, rotina das crianças, do grupo, 
da creche, a comunicação oral, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças.10. A creche no contexto; organizando o 
espaço para viver, apreender e brincar; gerenciando o trabalho em uma creche. 11. A alimentação na educação infantil.12. 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.13. Legislação:- Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e suas alterações: na íntegra.- Lei Federal n. 8.069/90 - Estatuto da criança e do adolescente e suas 
alterações: na íntegra.- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. BRASIL. Ministério da Educação e do 
Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998, volumes: 1, 2, 3: na íntegra.- Lei Municipal nº 
2.312/01 – Regime Jurídico dos servidores públicos e suas alterações: na integra.- Lei orgânica do município de São Sebastião 
do Caí e suas alterações: na íntegra.- Constituição Federal de 1988, com as alterações introduzidas por suas Emendas 
Constitucionais: na íntegra  
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. DEVRIES, Rheta; ZAN, Betty. A ética na educação infantil: o ambiente sócio moral na escola. Porto Alegre: Artmed. 
2. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 
3. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Ed Cortez. 
4. PIAGET, Jean. A Representação do Mundo na Criança. Ed Record. 
5. ZABALZA, Miguel. A. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: Artmed. 
6. ZAGONEL, Bernardete. Brincando com música na sala de aula. Editora Saraiva, 2012. 

http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf
http://www.crianca.df.gov.br/biblioteca-virtual/doc_download/136-caminhos-para-uma-convivenviasaudavel-na-perspectiva-da-saude-.html
http://www.crianca.df.gov.br/biblioteca-virtual/doc_download/136-caminhos-para-uma-convivenviasaudavel-na-perspectiva-da-saude-.html
http://www.crianca.df.gov.br/biblioteca-virtual/doc_download/164-linha-de-cuidado-para-a-atencaointegral-a-saude-de-criancas-adolescentes-e-suas-familias-em-situacao-de-violencia-orientacoes-para-gestores-eprofissionais-de-saude.html
http://www.crianca.df.gov.br/biblioteca-virtual/doc_download/164-linha-de-cuidado-para-a-atencaointegral-a-saude-de-criancas-adolescentes-e-suas-familias-em-situacao-de-violencia-orientacoes-para-gestores-eprofissionais-de-saude.html
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7. Ortiz, Cisele, CARVALHO, Maria Teresa Venseslau. Interações: ser professor de bebês – cuidar, educar e brincar, uma 
única ação. Editora Edgard Blücher, São Paulo. 2012.   
8. GOLDSCHMIED, Elinor, JACKSON, Sonia. Educação de 0 a 3 anos: o atendimento em creche. – 2. Ed.- POA: Grupo A, 
2006.  
9. FRIEDMANN, Adriana. O brincar na educação infantil: observação, adequação e inclusão. 1.ed.-  São Paulo: Moderna. 
2012. 
10. Ministério da Educação. Manual de orientação para a alimentação escolar na Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos. Brasília, 2012. 

11.Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de 

Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998, volumes: 1, 2, 3. 

12. Ministério da Educação. Brinquedos e Brincadeiras de Creches: Manual de Orientação Pedagógica. 
13. Ministério da Saúde. Saúde da Criança: Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Infantil. Série Cadernos de 
Atenção Básica, n.11. Brasília, 2002.  
14. BRASIL. Ministério da Educação Básica. Higiene e Segurança nas escolas. Brasília, 2008 
15. Lei nº 9.394/96. 

16.Lei Federal n. 8.069/90. 

17. Lei Municipal nº 2.312/01. 
18. Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí. 
19. Constituição Federal de 1988.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: 
1. Medidas de precaução-padrão.2. Biossegurança.3. Amálgama dental.4. Resinas compostas.5. Atividades Privativas do 
Auxiliar em Saúde Bucal.6. Disciplinas profissionalizantes para o curso Técnico em Saúde Bucal.7. Perfil de competências 
profissionais – ASB e TSB.8. A saúde bucal na atualidade: a política Brasil Sorridente.9. Principais agravos em saúde bucal. 
10. Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal.11. Uso de fluoretos.12. Assepsia e Barreiras de Proteção em Cirurgia 
Dento-Alveolar.13. Instrumental, Materiais, Equipamentos e Ambiente Cirúrgico.14. Serviços odontológicos: prevenção e 
controle de riscos.15. Organização da atenção à saúde bucal por meio do ciclo de vida do indivíduo.16. Processo de trabalho 
em equipe.17. Código de ética.18. Legislação:- Lei Municipal nº 2.312/01 – Regime Jurídico dos servidores públicos e suas 
alterações: na integra.- Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí e suas alterações: na íntegra.- Constituição Federal 
de 1988, com as alterações introduzidas por suas Emendas Constitucionais: na íntegra  
  
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. Manual de Biossegurança do Conselho Federal de Odontologia (CFO) – 1999. 
3. BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação 
da saúde e dá outras providências. 
4. BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
SUS e dá outras providências. 
5. BRASIL. Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008. Regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal 
- TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB. 
6. BRASIL. Resolução CFO-085/2009, de 30 de janeiro de 2009. 
7. BRASIL. Resolução CFO-086/2009, de 13 de março de 2009. 
8. BRASIL. Anvisa. Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos. 2006. 
9. BRASIL. Ministério da Saúde. A Política Nacional de Saúde Bucal do Brasil: registro de uma conquista histórica. 2006. 
10. BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica nº 17 - Saúde Bucal. 
11. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de recomendações para o uso de Fluoretos no Brasil. 2009. 
12. BRASIL. Ministério da Saúde. Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório Dentário - Perfil de Competências 
Profissionais.2004. 
13. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria da Atenção Básica. Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. 2004. 
14. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Controle de Infecções e a Prática Odontológica em 
tempos de Aids, Manual de Condutas. 
15. BARATIERI, L.N. et al. Odontologia Restauradora: Fundamentos e Possibilidades. Santos. 
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16. BARATIERI, L.N. et al. Odontologia Restauradora: Fundamentos e Técnicas. Santos. 
17. SILVEIRA, J. O. L. Exodontia. Médica Missau. 
18. Código de ética. 
19. Lei Municipal nº 2.312/01. 
20. Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí. 
21. Constituição Federal de 1988. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL: 
1.LeiFederalnº9.503/97-CódigodeTrânsitoBrasileiro(CTB)ealteraçõesposteriores:naíntegra. 
2.Resoluções do CONTRAN em vigor. 
3. Lei Municipal nº 2.312/01 – Regime Jurídico dos servidores públicos e suas alterações: na íntegra. 
4. Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí e suas alterações: na íntegra. 
5. Constituição Federal de 1988 e suas emendas: na íntegra. 
6. Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa e suas alterações: na íntegra. 
 
BIBLIOGRAFIAINDICADA: 
1.LeiFederalnº9.503/97, disponível no link http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm 
2.Resoluções do CONTRAN em vigor, disponíveis no link http://www.denatran.gov.br/index.php/resolucoes. 
3. Lei Municipal nº 2.312/01. 
4. Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí. 
5. Constituição Federal de 1988. 
6. Lei Federal 8.429/92. 
 
II- CONTEÚDOS DA PROVA PARA O CARGO DE FISCAL MUNICIPAL: 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO: 
1. Lei Municipal nº 3244/2010- Estabelece o Código Tributário do município e suas alterações: na íntegra. 
2. Lei Municipal nº 2835/2007- Estabelece o Código Obras do município e suas alterações: na íntegra. 
3. Lei Municipal nº 3.133/2009- Dispõe sobre o Código Posturas de São Sebastião do Caí: na íntegra 
4. Lei Municipal nº 3.116/2009 – Dispõe sobre a Política Ambiental de São Sebastião do Caí: na íntegra 
5. Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999: Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, e dá outras providências: na íntegra. 
6. Lei Estadual nº 6.503/72 – Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde pública: na íntegra. 
7. Decreto estadual nº 23.430/74 – Regulamento sobre a Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Pública: na íntegra. 
8. Lei Federal n° 6437/77 – Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e dá outras 
providencias, com atualizações: na íntegra. 
9. Lei nº 12.651/12: Código Florestal Brasileiro: na íntegra. 
10. Lei nº 9.605/1998: Lei de Crimes Ambientais. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências: na íntegra. 
11. Decreto nº 6.514/2008. Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 
administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências: na íntegra. 
12. Lei nº 11.520/2000: Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências: 
na íntegra. 
13. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e alterações. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais 
de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios: na íntegra. 
14. Constituição Federal de 1988 e suas emendas: Título VI: da tributação e do orçamento e da Ordem Econômica e Financeira 
– art. 145 a 181. 
15. Lei Federal 4.320-64: Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e sua legislação complementar: na íntegra. 



 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 

Realização:      

    
  Página 20 de 42 

 

16. Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968 e alterações. Estabelece normas gerais de direito financeiro, aplicáveis 
aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza, e dá outras 
providências: na íntegra. 
17. Lei Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e alterações - Define crimes contra a ordem tributária, econômica e 
contra as relações de consumo, e dá outras providências: na íntegra. 
18. Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência 
dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências. 
19. Legislação Municipal: 
- Lei Municipal nº 2.312/01 – Regime Jurídico dos servidores públicos e suas alterações: na integra. 
- Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí e suas alterações: na íntegra. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. Lei Municipal nº 3.244/2010 
2. Lei Municipal nº 2.835/2007 
3. Lei Municipal nº 3.133/2009 
4. Lei Municipal nº 3.116/2009 
5. Lei Municipal nº 2.312/01 
6- Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí. 
7. Lei Federal nº 9.782/1999. 
8. Lei Estadual nº 6.503/72. 
9. Decreto estadual nº 23.430/74. 
10. Lei Federal n° 6437/77. 
11. Lei nº 12.651/12. 
12. Lei nº 9.605/1998. 
13. Decreto nº 6.514/2008. 
14. Lei nº 11.520/2000. 
15. Lei nº 5.172/1966. 
16. Constituição Federal de 1988. 
17. Lei Federal 4.320-64. 
18. Decreto-Lei nº 406/1968. 
19. Lei Federal nº 8.137/1990. 
20. Lei Complementar Federal nº 116/2003. 
  
PORTUGUÊS:  
1. Análise de texto - compreensão e interpretação.  2. Figuras de linguagem. 3. Conotação e denotação. 4.Coesão e coerência 
textuais. 5. Ortografia. 6.Classes gramaticais: flexões e emprego. 7. Colocação pronominal. 8.Vozes verbais. 9.Concordância 
verbal e nominal. 10. Regência verbal e nominal. 11. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções 
conjuntivas e dos pronomes relativos. 12. Pontuação. 13. Acentuação gráfica. 14.Sintaxe: frase, oração e período, termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração. 15. Crase. 16. Funções do QUE e do SE. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. Scipione.  
2. LEDUR, Paulo Flávio. Português Prático. AGE. 
3. PASCHOALIN & SPADOTO. Gramática. FTD. 
4. LEDUR, Paulo Flávio. Guia Prático da Nova Ortografia. AGE. 
5. Mini Aurélio - Dicionário da Língua Portuguesa – Editora Positivo. 
 
INFORMÁTICA:  
1. Hardware: Conhecimentos básicos de hardware, reconhecimento de periféricos (entrada e saída) do computador. 
2. Sistemas Operacionais: Conhecimentos básicos e avançados em Microsoft Windows7, Microsoft Windows 8, Microsoft 
Windows 10 e Linux. Conhecimentos genéricos em sistemas baseados em Software Livre; 
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3. Softwares: Conhecimentos básicos e avançados no pacote Microsoft Office e plataformas de software livre (LibreOffice). 
4. Internet: Internet: Noções básicas de Internet e Navegação (Internet Explorer a partir da versão 8.0, Mozilla Firefox e Google 
Chrome); 
5. Email: Noções básicas da utilização de ferramentas de envio e recepção de e-mails; 
6. Rede: Conhecimentos básicos sobre redes de computadores. 
7. Segurança: Noções básicas de segurança nas redes de computadores, antivírus, uso do certificado digital e outras 
ferramentas de segurança. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. Guia de produto do Windows 8 - http://www.microsoft.com/pt-br/download/confirmation.aspx?id=35406 
2. RUSEN, Ciprian Adri; Windows 8 passo a passo. Porto Alegre: Bookman, 2014 
3. Aprenda a utilizar o Windows 7 - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=158688 
4. Ajuda do LibreOffice -https://help.libreoffice.org/Main_Page/pt-BR 
5. FRYE, Curtis, Microsoft Excel 2010: passo a passo. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
6. COX, Joyce; LAMBERT, Joan. Microsoft Word. 2010: passo a passo. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
7. Suporte do Office -http://office.microsoft.com/pt-br/support/. 
8. TANENBAUM, A.S. Redes de Computadores 4a Ed., Editora Campus (Elsevier), 2003. 
 
III- CONTEÚDOS DA PROVA PARA OS CARGO DE CONTADOR: 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO: 
1. Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
2. Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988: Somente o Título VI - Da Tributação e do Orçamento. 
3. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
4. Portaria STN nº 274, de 13 de maio de 2016, que estabelece normas gerais de consolidação das contas dos consórcios 
públicos a serem observadas na gestão orçamentária, financeira e contábil, em conformidade com os pressupostos da 
responsabilidade fiscal. 
5. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, Institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.  
6. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 7ª edição, aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, válido a partir do exercício de 2017, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 (Partes 
Geral,  II – procedimentos contábeis Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis Específicos, IV – Plano de Contas Aplicado 
ao Setor Público e V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público), e pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 
22 de dezembro de 2016 (Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários).  
7. Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, aplicado à União e aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios, 7ª edição, 
válido a partir do exercício financeiro de 2017, aprovado pela Portaria nº 403, de 28 de junho de 2016. 
8. Portaria STN nº 841, de 21 de dezembro de 2016, que estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais 
dos entes da Federação no exercício de 2017 e dá outras providências. 
9. Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, que dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis 
patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma base conceitual.  
10. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 
2015.  
11. Resolução nº 1.052/2015, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, de 9 de dezembro de 2015, que dispõe 
sobre prazos, documentos e informações que deverão ser entregues ao TCE-RS, em formato eletrônico, para exame dos 
processos de contas de governo e de gestão da esfera municipal, nos termos previstos nos artigos 71, parágrafo único, e 82, 
do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 1.028, de 4 de março de 2015. 
12. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que Regulamenta o § 3º do art. 198 da constituição federal para dispor 
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela união, estados distrito federal e municípios em ações e serviços 
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públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, 
avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das leis nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências. 
13. Portaria Interministerial STN/SOF, nº 163, de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre normas gerais de consolidação das 
contas públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dá outras providências.  
14. Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999, que atualiza a discriminação da despesa por funções de que tratam o inciso I 
do § 1o do art. 2o e § 2o o art. 8o,  ambos da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964; estabelece conceitos de função, subfunção, 
programa, projeto, atividade, operações especiais, e dá outras providências. 
15. Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais e Transitórias; altera a Lei nº 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das leis nº 9.424, de 24 
de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências: Somente 
os Capítulos I, II, III, IV e V. 
16. Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional: Somente o 
Título VII. 
17. Lei Federal nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, e o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967.  
18. Código de Ética Profissional do Contador - CEPC, aprovado pela Resolução CFC Nº 803, de 10 de outubro de 1996. 
19. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul  (versão 
2017 1.0). Disponível no site oficial do referido Tribunal. 
20. Lei Municipal nº 2.312/01 – Regime Jurídico dos servidores públicos e suas alterações: na integra. 
21. Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí e suas alterações: na íntegra. 
22. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 
22.1.  NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, de 23 de setembro de 2016 - 
Aprova a NBC TSP Estrutura Conceitual para elaboração e divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas 
Entidades do Setor Público. 
22.2.  RESOLUÇÃO CFC N.º 1.133/08 - Aprova a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis. 
22.3. RESOLUÇÃO CFC N.º 1.134/08 - Aprova a NBC T 16.7 – Consolidação das Demonstrações Contábeis. 
22.4.  RESOLUÇÃO CFC N.º 1.135/08 - Aprova a NBC T 16.8 – Controle Interno. 
22.5.  RESOLUÇÃO CFC N.º 1.136/08 - Aprova a NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão. 
22.6. RESOLUÇÃO CFC N.º 1.137/08 - Aprova a NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades 
do Setor Público. 
22.7. RESOLUÇÃO CFC N.º 1.366/11 - Aprova a NBC T 16.11 – Sistema de Informação de Custos do Setor Público. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA 
Todos os normativos descritos em Conhecimento Específicos/legislação, consideradas as alterações. 
 
PORTUGUÊS: 
1. Análise de texto - compreensão e interpretação.  2. Figuras de linguagem. 3. Conotação e denotação. 4.Coesão e coerência 
textuais. 5. Ortografia. 6.Classes gramaticais: flexões e emprego. 7. Colocação pronominal. 8.Vozes verbais. 9.Concordância 
verbal e nominal. 10. Regência verbal e nominal. 11. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções 
conjuntivas e dos pronomes relativos. 12. Pontuação. 13. Acentuação gráfica. 14.Sintaxe: frase, oração e período, termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração. 15. Crase. 16. Funções do QUE e do SE. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. Scipione.  
2. LEDUR, Paulo Flávio. Português Prático. AGE. 
3. PASCHOALIN & SPADOTO. Gramática. FTD. 
4. LEDUR, Paulo Flávio. Guia Prático da Nova Ortografia. AGE. 
5. Mini Aurélio - Dicionário da Língua Portuguesa – Editora Positivo. 
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MATEMÁTICA:  
1. Conjuntos: conceito, simbologia, subconjuntos, união, intersecção, diferença, complementar e problemas.2. Conjuntos 
Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. 3. Equações, problemas e sistemas de equações de 1º e 2º graus.4. 
Função Quadrática.5. Função Exponencial e equações exponenciais.6. Progressões Aritméticas.7. Progressões 
Geométricas.8. Sistemas de Equações Lineares.9. Análise Combinatória: arranjos, permutações e combinações.10. 
Probabilidade e estatística.11. Geometria Plana: área e perímetro do quadrado, retângulo, triângulo, paralelogramo, losango, 
trapézio, hexágono regular e círculo.12. Geometria Espacial: área e volume de prismas, pirâmides, cilindros, cones e 
esferas.13. Equações polinomiais.14. Noções de Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e compostos.15. 
Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e regra de três compostas.16. Operações, expressões e problemas 
envolvendo números reais. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. BIANCHINI, Edwaldo e PACCOLA, Herval. Curso de Matemática: volume único. Ed. Moderna. 
2. DANTE, Luiz Roberto. Matemática Contexto e Aplicações: volume único. Ed. Ática. 
3. DINIZ, Maria Ignes de Souza Vieira e SMOLE, Kátia Cristina Stocco. Matemática – Ensino Médio. Ed. Saraiva. 
4. PAIVA, Manoel. Matemática: volume único. Ed. Moderna. 
5. SPINELLI, Walter e SOUZA, M. Helena S. Matemática Comercial e Financeira. Ed. Ática. 
 
IV- CONTEÚDOS DA PROVA PARA OS CARGOS DE ODONTÓLOGO E PSICÓLOGO: 
 
PORTUGUÊS: (Conteúdos para ambos os cargos) 
1. Análise de texto - compreensão e interpretação.  2. Figuras de linguagem. 3. Conotação e denotação. 4.Coesão e coerência 
textuais. 5. Ortografia. 6.Classes gramaticais: flexões e emprego. 7. Colocação pronominal. 8.Vozes verbais. 9.Concordância 
verbal e nominal. 10. Regência verbal e nominal. 11. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções 
conjuntivas e dos pronomes relativos. 12. Pontuação. 13. Acentuação gráfica. 14.Sintaxe: frase, oração e período, termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração. 15. Crase. 16. Funções do QUE e do SE. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. Scipione.  
2. LEDUR, Paulo Flávio. Português Prático. AGE. 
3. PASCHOALIN & SPADOTO. Gramática. FTD. 
4. LEDUR, Paulo Flávio. Guia Prático da Nova Ortografia. AGE. 
5. Mini Aurélio - Dicionário da Língua Portuguesa – Editora Positivo. 
 
INFORMÁTICA: (Conteúdos para ambos os cargos) 
1. Hardware: Conhecimentos básicos de hardware, reconhecimento de periféricos (entrada e saída) do computador. 
2. Sistemas Operacionais: Conhecimentos básicos e avançados em Microsoft Windows7, Microsoft Windows 8, Microsoft 
Windows 10 e Linux. Conhecimentos genéricos em sistemas baseados em Software Livre; 
3. Softwares: Conhecimentos básicos e avançados no pacote Microsoft Office e plataformas de software livre (LibreOffice). 
4. Internet: Internet: Noções básicas de Internet e Navegação (Internet Explorer a partir da versão 8.0, Mozilla Firefox e Google 
Chrome); 
5. Email: Noções básicas da utilização de ferramentas de envio e recepção de e-mails; 
6. Rede: Conhecimentos básicos sobre redes de computadores. 
7. Segurança: Noções básicas de segurança nas redes de computadores, antivírus, uso do certificado digital e outras 
ferramentas de segurança. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. Guia de produto do Windows 8 - http://www.microsoft.com/pt-br/download/confirmation.aspx?id=35406 
2. RUSEN, CiprianAdri; Windows 8 passo a passo. Porto Alegre: Bookman, 2014 
3. Aprenda a utilizar o Windows 7 - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=158688 
4. Ajuda do LibreOffice -https://help.libreoffice.org/Main_Page/pt-BR 
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5. FRYE, Curtis, Microsoft Excel 2010: passo a passo. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
6. COX, Joyce; LAMBERT, Joan. Microsoft Word. 2010: passo a passo. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
7. Suporte do Office -http://office.microsoft.com/pt-br/support/. 
8. TANENBAUM, A.S. Redes de Computadores 4a Ed., Editora Campus (Elsevier), 2003. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO PARA O CARGO DE ODONTÓLOGO: 
1. Saúde Bucal Coletiva e Odontologia Preventiva: Uso de fluoretos; Lei 8080; Lei 8142; Decreto 7508/2011; Caderno de 
atenção básica 17. 
2. Patologia: doenças fúngicas e protozoárias; infecções virais; anormalidades dentárias; doenças da polpa e do periápice. 
3. Radiologia: efeitos biológicos e radioproteção; filmes e processamento radiográficos; fatores que influenciam na imagem 
radiográfica. 
4. Farmacologia: farmacologia aplicada ao atendimento odontológico e suas implicações clínicas; antimicrobianos de uso 
corrente em Odontologia; anestésicos locais. 
5. Cirurgia Oral: indicações e contraindicações de exodontias; exames complementares; exodontia com fórceps e alavancas; 
odontossecção em polirradiculares; exodontia com osteotomia; exodontias atípicas e múltiplas. 
6. Endodontia: urgências na prática clínica; materiais para proteção do complexo dentino-pulpar; tratamento conservador da 
polpa dentária. 
7. Odontogeriatria – prevenção em Odontogeriatria; considerações sobre a clínica Odontogeriátrica. 
8. Odontopediatria – hábitos bucais; tratamento não-invasivo; trauma dental na dentição decídua. 
9. Dentística: princípios gerais do preparo cavitário; adesão aos tecidos dentais; resinas compostas; amálgama dental; 
restauração de dentes endodonticamente tratados; noções de oclusão; facetas diretas e indiretas; clareamento de dentes vitais 
e não-vitais. 
10. Periodontia: epidemiologia da doença periodontal; anatomia do periodonto; patogenia da doença periodontal. 
11. Legislação: - Lei Municipal nº 2.312/01 – Regime Jurídico dos servidores públicos e suas alterações: na íntegra. -Lei 
orgânica do município de São Sebastião do Caí e suas alterações: na íntegra. -Constituição Federal de 1988 e suas 
emendas:na íntegra.- Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa e suas alterações: na íntegra. - Lei Federal 
nº 12.527/2011: Regula o acesso a informações: na íntegra.  
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. BARATIERI, L.N et al. Odontologia Restauradora. Fundamentos e possibilidades. Santos. 
2. BARATIERI, L.N et al. Odontologia Restauradora. Fundamentos e técnicas. Santos. 
3. ESTRELA, C. FIGUEIREDO, J.A.P. Endodontia: princípios biológicos e mecânicos. Artes Médicas. 
4. LINDHE, J. Tratado de peridontia clínica e implantologia oral. Guanabara Koogan. 
5. MELLO, Hilton Souchois de A. Odontogeriatria. Ed. Santos. 
6. NEVILLE, B.W.; DAMM, D.D. Patologia Oral e Maxilofacial. Guanabara-Koogan. 
7. PINKHAM, J.R. Odontopediatria da Infância à Adolescência. Artes Médicas. 
8. SILVEIRA, J.O.L. Exodontia. Médica Missau. 
9. WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. Farmacologia Clínica para Dentistas. Guanabara-Koogan. 
10. FENYO-PEREIRA, Marlene; CRIVELLO JR., Oswaldo. Fundamentos de Odontologia. Radiologia Odontológica e 
Imaginologia. Santos. 
11. p. il. – (Cadernos de Atenção Básica, n. 17) (Série A. Normas e Manuais Técnicos) Disponível 
em http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad17.pdf 
12. Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 56 p.: il.– (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 
Disponível em http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/livro_guia_fluoretos.pdf 
13. MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE - SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente - Lei 
8.080 de 19 de setembro de 1990 (com as atualizações). 
14. MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE - SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente - Lei 
8.142 de 28 de dezembro de 1990 (com as atualizações). 
15. MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE - SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente - Decreto 
7508 de 28 de junho de 2011. 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad17.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/livro_guia_fluoretos.pdf
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16. Legislação:  
- Lei Municipal nº 2.312/01 
- Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí. 
-Constituição Federal de 1988. 
- Lei Federal 8.429/92. 
- Lei Federal nº 12.527/2011. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO PARA O CARGO DE PSICÓLOGO: 
1. Ética Profissional  

2. Exercício Profissional do Psicólogo  

3. Psicologia e Políticas Públicas  

4. Psicologia Social  

5. Psicopatologia  

6. Teorias e Técnicas Psicoterápicas  

7. Teorias Psicológicas  

8. Legislação: - Lei Municipal nº 2.312/01 – Regime Jurídico dos servidores públicos e suas alterações: na íntegra. - Lei 
orgânica do município de São Sebastião do Caí e suas alterações: na íntegra. -Constituição Federal de 1988 e suas 
emendas: na íntegra. - Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa e suas alterações: na íntegra. - Lei Federal 
nº 12.527/2011: Regula o acesso a informações: na íntegra.  
 

BIBLIOGRAFIA INDICADA:  

1. Ajuriaguerra. J. de. Manual de Psiquiatria Infantil. Ed. Masson do Brasil. 2ª edição.  

2. Cadernos de Atenção Básica nº  34. Saúde Mental/ Ministério da Saúde/2013  

bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.pdf 

3. Caderno de Perguntas e Respostas (Profissão Psicólogo) www.crprs.org.br/upload/edicao/arquivo11.pdf 

4. Freud, S. A História do Movimento Psicanalítico, Artigos sobre Metapsicologia e outros trabalhos. Obras Completas, vol. 
XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1969.  

5. Freud, S. O Futuro de uma ilusão, O Mal Estar na Civilização e Outros Trabalhos. Obras Completas, vol XXI. Rio de Janeiro: 
Imago, 1969.  

6. Kaplan, J. & Sadock, B. Compêndio de Psiquiatria. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.  

7. Nascimento, Célia; Lazzarotto, Gislei, D. R. e outros (org.). Psicologia e Políticas Públicas. Experiências em Saúde Pública. 
Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. www.crprs.org.br/upload/edicao/arquivo15.pdf 

8. Entre Garantia de Direitos e Práticas Libertárias/Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 2013. 
www.crprs.org.br/upload/edicao/arquivo60.pdf 

9. Yamamoto, O. H.; Oliveira, I. F. Política Social e Psicologia: uma trajetória de 25 anos. Psic. Teoria e Pesquisa., v.26, no.  

spe, Brasília, 2010. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722010000500002 

10. Legislação:  
- Lei Municipal nº 2.312/01 
- Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí. 
-Constituição Federal de 1988. 
- Lei Federal 8.429/92. 
- Lei Federal nº 12.527/2011. 
 
V- CONTEÚDOS DA PROVA PARA OS CARGOS DE LAVADOR DE VEÍCULOS, MOTORISTA, OPERÁRIO, SERVENTE: 

 
PORTUGUÊS:(Conteúdos para todos os cargos) 
1. Leitura e compreensão textual 
2. Fonologia e fonética: letra, fonema; classificação dos fonemas; divisão ou separação silábica; encontros vocálicos e 
consonantais; dígrafos; ortografia 
3. Sinônimos / antônimos 
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4. As classes de palavras: substantivo; artigo; adjetivo; numeral; pronome; verbo (modos indicativo e subjuntivo) 
5. Suplemento ou Apêndice: pontuação 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
- TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. Scipione 
- LEDUR, Paulo Flávio. Português Prático. AGE 
 
MATEMÁTICA: (Conteúdos para todos os cargos) 
1. Noções de conjuntos: conceito, simbologia, subconjuntos, união, intersecção, diferença e complementar. 
2. Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. 
3. Problemas envolvendo máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 
4. Operações, expressões e problemas envolvendo números naturais, inteiros e racionais. 
5. Sistemas de unidades de medida de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. 
6. Equações, sistemas de equações e problemas do 1º grau. 
7. Razão e proporção. 
8. Regra de três simples e composta. 
9. Porcentagem e juros simples. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. CASTRUCCI, Benedito, GIOVANNI, José Ruy e GIOVANNI JR., José Ruy. A Conquista da Matemática – A + Nova. Ed. 
FTD. 
2. GUELLI, Oscar. Matemática: uma aventura do pensamento. Ed. Ática. 
3. IMENES, Luis Márcio e LELLIS, Marcelo. Matemática para todos. Ed. Scipione. 
 
LEGISLAÇÃO PARA O CARGO DE MOTORISTA: 
1.LeiFederalnº9.503/97-CódigodeTrânsitoBrasileiro(CTB)ealteraçõesposteriores:naíntegra. 
2.Resoluções do CONTRAN em vigor. 
3. Lei Municipal nº 2.312/01 – Regime Jurídico dos servidores públicos e suas alterações: na íntegra. 
4.Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí e suas alterações: na íntegra 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1.LeiFederalnº9.503/97, disponível no link http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm 
2.Resoluções do CONTRAN em vigor, disponíveis no link http://www.denatran.gov.br/index.php/resolucoes. 
3. Lei Municipal nº 2.312/01. 
4. Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí. 
 
VI- CONTEÚDOS DA PROVA PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR ENSINO 
FUNDAMENTAL SÉRIES/ANOS FINAIS NAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA e LÍNGUA 
INGLESA: 
 
PORTUGUÊS: (Conteúdos para todas as disciplinas) 
1. Análise de texto - compreensão e interpretação. 2.Figuras de linguagem. 3.Conotação e denotação. 4.Coesão e coerência 
textuais. 5. Ortografia. 6.Classes gramaticais: flexões e emprego. 7. Colocação pronominal. 8.Vozes verbais. 9.Concordância 
verbal e nominal. 10.Regência verbal e nominal. 11.Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções 
conjuntivas e dos pronomes relativos. 12. Pontuação. 13.Acentuação gráfica. 14.Sintaxe: frase, oração e período, termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração. 15.Crase. 16. Funções do QUE e do SE 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. Scipione  
2. LEDUR, Paulo Flávio. Português Prático. AGE 
3. PASCHOALIN & SPADOTO. Gramática. FTD  
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4. LEDUR, Paulo Flávio. Guia Prático da Nova Ortografia. AGE 
5. Mini Aurélio - Dicionário da Língua Portuguesa – Editora Positivo 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS:(Conteúdos para todas as disciplinas) 
1. Pensadores da educação e história da educação. 2. Elementos da prática pedagógica: planejamento, currículo, regimento, 
metodologias, projetos e avaliação. 3. Teorias do conhecimento e da aprendizagem em suas diferentes abordagens e 
concepções pedagógicas. 4. Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade. 5. Projeto 
político-pedagógico e proposta pedagógica da escola. 6. O ser educador, a pessoa do professor na educação.7. Competências 
para ensinar.  8. Gestão democrática. 9. Educação e cidadania. 10. Escola, adolescência e juventude. 11. Tecnologias da 
educação e informação. 12. Os estágios do desenvolvimento cognitivo. 13. Competências e capacidades. 14. Inteligências 
Múltiplas. 15. Desenvolvimento da conduta normal e patológica. 16. Distúrbios da psicomotricidade, da linguagem, da 
sociabilidade e da escolaridade.17. Dificuldades e transtornos de aprendizagem.18. Educação inclusiva.19. O papel da família 
e da escola na educação. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. ANTUNES, Celso. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.  
2. ANTUNES, Celso. Novas maneiras de ensinar: novas formas de aprender. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
3. BIAGGIO, Ângela M. B. Psicologia do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1994.  
4. BRASIL. Ministério da Educação. Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais. Secretaria de 
Educação Especial. Brasília: MEC; SEESP, 2002.  
5. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 
1998.  
6. COLL, César, et. al. O construtivismo na sala de aula. Editora Ática. 1999. 
7. CRUZ, Carlos Henrique Carrilho. Competências e Habilidades: da proposta à prática. São Paulo: Ed Loyola, 2002 
8. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. 50ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015. 
9. GIKOVATE, Flávio. A Arte de Educar. São Paulo: Editora Summus, 2002.  
10. GRÜNSPUN, Haim. Distúrbios neuróticos da criança.  4. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2003.  
11. HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora. Porto Alegre: Mediação, 1993. 
12. HOFFMANN, Jussara. O construtivismo e a educação. Porto Alegre: Mediação, 1998. 
13. LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1990. 
14. LISITA, Verbena Moreira S. de S.; SOUSA, Luciana Freire. Políticas educacionais, práticas escolares e alternativas de 
inclusão escolar. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.  
15. MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2006. 
16. MASETTO, Marcos Tarciso. Didática: a aula como centro. 4. ed. São Paulo: FTD, 1997. 
17. MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: Ed. EPU, 1986.  
18. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2002. 
19. NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia dos projetos: uma jornada interdisciplinar rumo ao desenvolvimento das múltiplas 
inteligências. São Paulo: Érica, 2001. 
20. PERRENOUD, Philippe. 10 Novas competências para ensinar. Porto Alegre: ARTMED, 2000.  
21. PILETTI, Claudino. Didática geral. 23. ed. São Paulo: Ática, 2006. 
22. RELVAS, Marta Pires. Neurociências e transtornos de aprendizagem: as múltiplas eficiências para uma educação inclusiva. 
4. ed. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2010. 
23. SAVIANI, Demerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. Autores Associados, 2010.  
24. SILVA, Janssen Felipe da; HOFFMANN, Jussara; ESTEBAN, Maria Teresa. Práticas avaliativas e aprendizagens 
significativas: em diferentes áreas do currículo. Porto Alegre: Mediação, 2010.  
25. STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
26. VEIGA, Ilma Passos de Oliveira. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. Papirus, 2001. 
 
LEGISLAÇÃO: (Conteúdos para todas as disciplinas) 
1. Lei Municipal nº 2.312/01 – Regime Jurídico dos servidores públicos e suas alterações: na íntegra. 
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2.Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí e suas alterações: na íntegra 
3. Lei Municipal nº2.923/2008- Plano de Carreira do Magistério e suas alterações: na íntegra 
4. Lei Nº 9.394/1996- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações: na íntegra. 
5. Lei Nº 8.069/1990 - Estatuto da criança e do adolescente e suas alterações: na íntegra. 
6. Constituição Federal de 1988, com as alterações introduzidas por suas Emendas Constitucionais: 
- Título I: dos princípios fundamentais (art. 1º a 4º)  
- Título II: dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º a 17º)  
- Título III: da organização do Estado (art. 18º a 43º) 
- Título IV: da organização dos Poderes (art. 44 a 75) 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. Lei Municipal nº 2.312/01. 
2. Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí. 
3. Lei Municipal nº2.923/2008. 
4.Lei Nº 9.394/1996. 
5. Lei Nº 8.069/1990 
6. Constituição Federal de 1988. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: 
1. Fundamentos da educação especial 
2. Aspectos sócioculturais na educação especial e do deficiente mental 
3. Psicologia do desenvolvimento normal e processos defasados 
4. Avaliação pedagógica do deficiente mental  
5. Síndrome de down- causas e abordagens de tratamento 
6. Distúrbios da escolaridade 
7. Retardo mental- definição, classificação e sistemas de apoio  
8. Aspectos do desenvolvimento da conduta normal e patológica 
9. Estimulação precoce  
10. Educação inclusiva 
11. Inclusão, reestruturação ou renovação da escola. 
12. Estratégias administrativas para a realização do ensino inclusivo 
13. Aprendizagem e deficiência mental 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. STAINBACK, Susana. Inclusão: Um guia para Educadores/Susan Stainbock e William Stainbock; trad. Magda França Lopes. 
Porto Alegre: Artes Médicas,1999. 
2. FONSECA, Vitor de. Educação Especial – Programa de estimulação precoce: Artes Medicas. 1995.  
3. CARVALHO, Rosita Edler. Temas em Educação Especial. Rio de Janeiro: WVA Ed., 1998.  
4. CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Mediação. 2004. 
5. BIAGGIO, Ângela M. B. Psicologia de Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Ed. Vozes. 1994. 
6. PUESCHEL, Siegfried (org). Síndrome de Down – Guia para pais e educadores. São Paulo: Ed. Papirus. 1995. 
7. MAZZOTTA, M.J.S. Educação Especial no Brasil-história e políticas públicas. São Paulo:Ed.Cortez,1996.  
8. MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna,2003. 
9. RAMOS, Rossana. Passos para a inclusão. São Paulo: Ed.Cortez, 2006. 
10. GRUNSPUN, Haim. Distúrbios neuróticos da criança: psicopatologia e psicodinâmica. São Paulo: Editora Atheneu, 2003. 
11- AMERICAN ASSOCIATION ON MENTAL RETARDATION. Retardo mental: definição, classificação e sistemas de apoio. 
Tradução por Magda França Lopes. 10. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
12. LURIA e YUDOVICH. Linguagem e desenvolvimento intelectual da criança. Porto Alegre. Artes Médicas, 1985. 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES/ANOS FINAIS 
NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA: 
1.Os seres humanos constroem o espaço: O espaço natural e humanizado; Os territórios e os lugares; Diferentes espaços 
mundiais: natural - social – econômico. 2.Cartografia: Mapas e suas ideologias; Projeções - escalas - convenções cartográficas. 
3.Orientação: Sistemas de orientação; Coordenadas geográficas; Fusos horários. 4.Planeta Terra: Formação - Movimentos - 
Estrutura geológica; Teoria deriva continental, placas tectônicas; Dinâmica interna e externa; Relevo; Clima; Hidrografia; 
Biomas e Formações vegetais; Situação atual. 5.Globalização - Regionalização espaço Mundial - Relações de Poder - Blocos 
Econômicos - Geopolítica - As novas fronteiras mundiais. 6.Dinâmica da população Mundial: crescimento/teorias - Estrutura 
etária - Distribuição geográfica - Movimentos populacionais - Urbanização - Crescimento Urbano - Hierarquia Urbana. 7.A 
produção do Espaço Mundial: o espaço agrário e suas problematizações - O espaço industrial e da circulação - As fronteiras 
econômicas e suas desigualdades. 8.As questões sócio-ambientais do Planeta. 9.Brasil: Aspectos físicos, sociais, econômicos 
- A regionalização do Espaço brasileiro - I.D.H - O Brasil no contexto mundial. 10.O espaço Rio-Grandense: aspectos físicos, 
sociais, econômicos - questões ambientais. 11.As questões ambientais como resultado da Ação Antrópica: chuva ácida. Efeito 
estufa-desertificação - Problema da água, erosão, lixo, queimadas, desmatamento... 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. Conceição, Cássio Luis da. Noções Básicas de Coordenadas Geográficas e Cartografia. Cássio Luis da Conceição e Jorge 
Luiz Santos de Souza. Porto Alegre: Metrópole Indústria Gráfica. 
2. Geografia em sala de Aula: práticas e reflexões/org. Antonio Carlos Castro Giovanni... Porto Alegre: Editora da 
Universidade/UFRS/Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Porto Alegre. Organizadores: Helena Copetti Callai, Neiva 
Otero Schäfer, Nestor Andre Kaecher. 
3. Coelho, Marcos Amorim. Geografia geral. São Paulo: Moderna. 
4. Magnoli, Demétrio e Araújo, Regina. Geografia Geral e do Brasil. Paisagem e território. São Paulo Moderna. 
5. Moreira, Igor. O Espaço Rio Grandense. São Paulo: Ática. 
6. Vesentini, J. Willian. Sociedade e espaço. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Ática. 
7. Sene, Eustáquio de; Moreira, João Carlos. Geografia: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2000. 
8. Lucci, Elian Alabi. A Geografia: O homem no espaço global. São Paulo: Saraiva. 
9. Projeto Araribá: Geografia/obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna, editora responsável 
Virginia Aoki. São Paulo - Obra em 4 volumes. 
10. Carvalho, Marcos Bernardino de. Geografias do Mundo/Marcos Bernardino de Carvalho, Diamantino Alves Correia Pereira. 
São Paulo: FTD-Coleção Geografias do Mundo.  
11. Tamdjian James Onning. Geografia Geral e do Brasil. Estudos para a compreensão do espaço, São Paulo: FTD. 
12. Periódicos: Revista Veja, Superinteresante Geográfica..., para temas da Atualidade. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES/ANOS FINAIS 
NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: 
1. A arte como objeto de conhecimento e seu papel na escola.2. A educação estética.3. A produção artística e o ensino de 
arte.4. O ensino de arte e a compreensão da cultura visual.5. Ensino de arte e multiculturalismo.6. Abordagens conceituais e 
metodológicas da arte na educação. 7. Princípios e critérios para o planejamento em Arte.8. O papel do professor no ensino 
de arte. 9. Leitura de imagens na escola.10. A construção da linguagem gráfico-plástica na criança e no adolescente. 
11. O ensino de arte e o cotidiano escolar.12. O ensino da arte no Brasil: história e perspectivas atuais.13. História da arte 
universal.14. Arte contemporânea. 
  
BIBLIOGRAFIA: 
1. BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 2014. 
2. ______. Tópicos Utópicos. Belo Horizonte: C/Arte, 1998. 
3. ______.  Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 2002. 
4. ______. (Org.) Arte/educação contemporânea: consonâncias internacionais. São Paulo: Cortez, 2005. 
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5. BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane G.; SALES, Heloisa. M.  Artes Visuais: da exposição à sala de aula. São Paulo: 
EDUSP, 2005. 
6. BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria do Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 5ª 
a 8ª Séries. Brasília, 1998, v. Arte. 
7. COSTA, Cristina. Questões de Arte: a natureza do belo, da percepção e do prazer estético.  São Paulo: Moderna, 1999. 
8. DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 
9. DICKINS, Rose. Livro de arte para crianças. Rio de Janeiro. Ciranda Cultural: 2013.     
10. FARTHING, Stephen. 501 grandes artistas. Rio de Janeiro: Sextante, 2009. 
11. ______. Tudo sobre arte: os movimentos e as obras mais importantes de todos os tempos. Rio de Janeiro: Sextante, 2011. 
12. FUSARI, Maria R.; FERRAZ, Maria H. Arte na educação escolar. São Paulo: Cortez, 1992. 
13. _______, Metodologia do ensino da arte. São Paulo: Cortez, 1993. 
14. JANSON, H. W.; JANSON, Anthony F. Iniciação à História da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
15. MARTINS, Miriam Celeste; PICOSQUE, Gisa e GUERRA, M. Terezinha Telles. Didática do ensino de arte: a língua do 
mundo: poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998. 
16. OLIVEIRA, Jô; GARCEZ, Lucília. Explicando a arte: uma iniciação para entender e apreciar as artes visuais. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2004. 
17. ________. Explicando a arte brasileira. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003. 
18. PILLAR, Analice Dutra. (Org.).  A educação do olhar. Porto Alegre: Mediação, 2014. 
19. ________.  Desenho e escrita como sistemas de representação. Porto Alegre: Artes Médicas: 2012. 
20. PROENÇA, Graça. Descobrindo a história da arte. São Paulo: Ática, 2005.  
21. ROSSI, Maria Helena Wagner. Imagens que falam: leitura da arte na escola. Porto Alegre: Mediação, 2003. 
22. STAHEL, Monica. O livro da arte. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1999. 
23. SELBACH, Simone. Arte e didática. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010 (Coleção Como Bem Ensinar / coordenação Celso 
Antunes).     
24. STRICKLAND, Carol. Arte comentada da pré-história ao pós-moderno. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. 
25. TREVISAN, Armindo. Como apreciar a arte: do saber ao sabor: uma síntese do possível. Porto Alegre, RS: Uniprom, 1999.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES/ANOS FINAIS 
NA DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA: 
1. Análise e interpretação de texto. 2. Estudo do vocabulário. 3. Aspectos gramaticais: pronomes, artigo, verbo (regular e 
irregular no presente passado e futuro), preposição, conjunção, advérbio, adjetivo (forma comparativa e superlativa), caso 
genitivo, verbos modais, condicionais, plural. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. THE GOOD GRAMMAR BOOK, Swan, Michael / Walter, Catherine. Oxford University Press ELT, 2001. 
2. EASTWOOD, John. Oxford Practice Grammar. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 1999. 
3. TURTON, ND, HEATON, JB. Dictionary of Common Errors. 2. ed. England: Longman, 1997. 
4. O’CONNOR, Frederick H. Express yourself in Written English. Lincolnwood: National Text Book Company, 1997. 
5. MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 
6. SNALZER, William R. Write to Be Read. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 
7. ALEXANDER, L. G. Longman. English Grammar. Londres. Longman Gray, 1992. 
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ANEXO II 

 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: CONTADOR 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Executar funções contábeis complexas. 
Descrição analítica: Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; elaborar planos de contas e preparar 
normas de trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou 
sistemática; fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes patrimoniais e financeiros; fazer revisão de balanço; 
efetuar perícias contábeis; participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores do Município; 
orientar ou coordenar os trabalhos de contabilidade em repartições industriais ou quaisquer outras que, pela sua natureza, 
tenham necessidade de contabilidade própria, assinar balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação 
financeira e patrimonial das repartições; orientar do ponto-de-vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do 
Município; realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade do Município; planejar 
modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; estudar; sob o aspecto contábil, a situação da dívida pública 
municipal; executar tarefas afins.   
Condições de Trabalho: 
Horário de Trabalho: 33 horas semanais 
Requisitos para preenchimento do cargo: 
a) Idade: 18 anos  
b) Instrução: Superior, Curso: Bacharel em Ciências Contábeis. 
c) Habilitação: Específica para o exercício legal da profissão. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: CUIDADOR 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: programar, desenvolver, executar e participar de atividades socioeducativas de recreação, lazer, 
artísticas e culturais voltadas ao atendimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade, 
visando a proteção integral e a inclusão social dos usuários das políticas sociais do Município. 
Descrição Analítica: prestar atendimento a crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de abandono e risco social, 
encaminhados pelo Conselho Tutelar, Poder Judiciário e demais órgão competentes; organizar e fiscalizar as atividades de 
rotina; monitorar atividades e horários dos albergues e abrigos; orientar e auxiliar na alimentação, higiene pessoal, bem como 
desenvolver atividades voltadas à  preservação da limpeza e higiene do ambiente de convívio; acompanhar e orientar crianças 
e adolescentes nas tarefas escolares; acompanhar as crianças, adolescentes, adultos e idosos em deslocamentos para 
atendimento nas áreas de saúde, lazer, educação e comparecimentos solicitados pelo Poder Judiciário; acompanhar e 
proporcionar atividades sócio educativas, recreativas, laborais, artísticas e culturais; auxiliar nas visitas às famílias e 
instituições; manter registros e ocorrências das pessoas atendidas; elaborar relatórios; efetuar controle de estoque de 
materiais; auxiliar nas atividades lúdico-educativas junto às crianças de casa abrigo ou similares; executar e auxiliar em 
atividades de higiene corporal e bucal, troca de fraldas e outras tarefas correlatas; executar atividades de preparo de 
alimentação, como mamadeira, papinha, lanche, merenda e outras atividades correlatas; servir as refeições preparadas, de 
conformidade com as normas e procedimentos previamente definidos; zelar pelo bem-estar e segurança das pessoas sob sua 
responsabilidade; manter-se atento aos cuidados que o trabalho requer, observando as necessidades físicas e emocionais 
dos acolhidos; executar e orientar os serviços de organização e arrumação dos leitos, nestes incluídos guarda-roupas, 
armários, sala de atividades lúdico-pedagógicas e despensa; recepcionar e acolher crianças, adolescentes, adultos e idosos 
recém chegados ao abrigo e integrá-los ao grupo; preencher fichas de cadastro e livros de ocorrências; ministrar medicamentos 
de acordo com a prescrição médica; incentivar a participação e frequência de todos os atendidos nas atividades que estão 
sendo desenvolvidas; denunciar à pessoa ou ao órgão competente qualquer suspeita de violência, maus tratos ou exploração 
contra criança, adolescente ou idoso; ministrar atividades recreativas de acordo com grau de dificuldade que possa ser 
superado pelos participantes; incentivar, acompanhar e promover jogos, gincanas e demais atividades recreativas; manter-se 
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atualizado em sua área de atuação e participar de cursos de capacitação oferecidos pela Administração; participar de eventos, 
reuniões e demais encontros de trabalho, sempre que convidado ou convocado; manter sigilo profissional e os princípios de 
ética nos relacionamento com as pessoas abrigadas; participar administrativamente de atividades de organização social e 
comunitária; executar outras atividades afins.  
CONDIÇOES DE TRABALHO: 
Horário: Período normal de 40 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade mínima: 18 anos. 
b) Escolaridade mínima: Ensino Médio completo. 
c) Outros: conhecimentos básicos de informática. 
d) cargo sujeito a atividades em sábados, domingos e feriados, inclusive à noite, compensação de horário e banco de horas.  
 
CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL MUNICIPAL 
Descrição Sintética: exercer toda a fiscalização em nível municipal, quanto a posturas, tributário, de vigilância sanitária e 
epidemiológica, meio ambiente, obras, políticas administrativas, saúde, meio ambiente, tributos e outros setores afins. 
Descrição Analítica: exercer a fiscalização com respeito e ética, e dentro dos princípios da legalidade e moralidade; lavrar 
autos de infração por contravenção às leis e posturas municipais em áreas suscetíveis de fiscalização pelo Município, tais 
como: alvarás de localização, comércio ambulante, fugas d´água, fossas, águas estagnadas, obstruções de esgotos, redes de 
iluminação e sinalização, calçamentos, vias e jardins públicos, depósitos de lixo, animais mortos em logradouros públicos e 
criação de animais vedada por lei, etc.; fiscalizar linhas de transporte coletivos, terminais, pontos itinerários, preços das 
passagens, horários, higiene, tratamento aos usuários e lavrar autos de infração às normas  de transporte coletivo; fiscalizar 
o funcionamento dos aparelhos de taxímetros promovendo o recolhimento do veículo à repartição competente para as 
necessárias aferições; estudar o sistema tributário municipal; orientar o serviço de cadastro e realizar perícias; exercer a 
fiscalização direta em estabelecimentos comerciais, industriais; prolatar pareceres e informações sobre lançamentos e 
processos fiscais; assinar intimações e embargo; organizar o cadastro fiscal; orientar o levantamento estatístico específico da 
área tributária; apresentar relatórios periódicos sobre a evolução da receita; estudar a legislação básica; integrar grupos 
operacionais; desenvolver ações que visem à saúde pública; vistoriar estabelecimentos que comercializam gêneros 
alimentícios; monitorar a potabilidade da água para consumo humano; coletar água para análise, apresentar relatórios na 
Coordenadoria Regional da Saúde, bem como acompanhá-los; inspecionar escolas e creches quanto a higiene sanitária e 
alimentação fornecida aos alunos; zelar de todas as formas pela preservação do meio ambiente e das águas; participar de 
grupos e reuniões quando solicitado pela administração municipal; monitorar a limpeza e desinfecção dos reservatórios de 
água para consumo humano; cadastrar e acompanhar todos os poços do Município; emitir termos de inspeção ambiental; 
elaborar e acompanhar cadastro das imobiliárias referente aos reservatórios de água para consumo humano; inspecionar e 
vistoriar veículos que transportam alimentos; vistoriar os mais diversos consultórios de profissionais liberais como médicos, 
nutricionistas, fonoaudiólogos, dentários estéticas...etc....; inspecionar os mais diversos estabelecimentos conjuntamente com 
a Coordenadoria Regional de Saúde; fiscalizar os transportes quanto a arrecadação de ICMS juntamente com programas do 
Governo do Estado; apreender mercadorias sem nota fiscal e sem licença de alvará sanitário; fiscalizar os terrenos baldios; 
fiscalizar o transporte escolar; estabelecer diretrizes e metas de atuação para suas atividades, promovendo o planejamento e 
acompanhamento das mesmas; definir, de acordo com orientações do seu superior hierárquico, prioridades de atuação; propor 
novos métodos e rotinas de trabalho com o objetivo de melhorar os resultados; exercer outras atividades pertinentes que lhe 
forem delegadas. 
HORÁRIO DE TRABALHO: período normal de 33 horas semanais. 
OBS: o serviço de fiscalização realizado pelo Fiscal Municipal atinge todos os setores de fiscalização, em nível municipal: 
tributário, de vigilância sanitária e epidemiológica, meio ambiente, posturas, obras, políticas administrativas, etc. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação no mínimo na 
categoria B. 
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: GUARDA MUNICIPAL  
 
ATRIBUIÇÕES:  
Sintéticas: Executar policiamento preventivo, orientar, fiscalizar e controlar o trânsito municipal; exercer vigilância interna e 
externa; dar proteção ao patrimônio público; cumprir as ordens expedidas pelo diretor. 
Genéricas: Promover a fiscalização dos parques, jardins, praças, e outros bens de domínio público evitando depredação; 
utilizar o sistema de rádio comunicação e telefonia; intermediar transmitir, receber pelo rádio todos os serviços em campo; 
registrar e manter atualizadas as planilhas de controle de atendimentos viaturas e mensagens; acionar os recursos necessários 
a fim de atender e normalizar ocorrências, promover a segurança e a integridade física das comunidades escolares; coibir atos 
de vandalismo e danos ao patrimônio público; executar a fiscalização e controle do trânsito no Município; responder ao 
acionamento dos alarmes monitorados; prestar colaboração a defesa civil; promover a vigilância das áreas de preservação 
natural do município; executar a fiscalização de trânsito; autuar infratores; orientar ciclistas e condutores; fiscalizar o 
cumprimento da sinalização de transito; auxiliar na coleta de dados estatísticos e estudos sobre a circulação; fiscalizar o 
cumprimento dos estacionamentos; paradas de ônibus, táxis ambulâncias e veículos especiais; participar ativamente de 
projetos de orientação, educação e segurança de trânsito; demais atividades afins, contidas no art. 24 do Código Nacional de 
Trânsito, pertinentes a fiscalização. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
Carga horária de 44 horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados.  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO  
a) Concurso Público 
b) Idade: mínima de 21 anos, máxima 45 anos 
c) Instrução: Ensino Médio Completo 
d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria B, até a data de nomeação. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: LAVADOR DE VEÍCULOS 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: zelar pela conservação, manutenção, limpeza e asseio geral da frota de veículos do município, incluindo 
automóveis, caminhões, máquinas e equipamentos. 
Descrição Analítica: Lavar, enxaguar e secar interna e externamente veículos, aspirar resíduos em bancos, carpetes, tapetes 
e porta-malas, aplicar pretinho nos pneus e frisos de portas, limpar e lavar tapetes, limpar painéis, limpar cantos de portas, 
secar, encerar, lustrar, polir, pulverizar piso, motor, chassi, diferencial, carroceria e estruturas diversas, bem como motor, 
desinfetar, em especial o veículos vinculados à Saúde Pública, aplicar xampu automotivo e derivados, trocar óleo e fluídos 
diversos, prover a lubrificação das peças, componentes e sistemas, limpar cantos, frestas e locais de difícil acesso. 
CONDIÇOES DE TRABALHO: 
Horário: Período normal de 44 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade mínima: 18 anos. 
b) Instrução: Ensino Fundamental Completo 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 
Descrição Analítica: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à 
garagem ou local destinado, quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura existente; manter 
os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que 
lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; promover o 
abastecimento de combustível, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpada, faróis, sinaleiras, buzinas 
e indicadores de direção: providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, 
bem como calibração dos pneus; executar tarefas afins. 
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CONDIÇOES DE TRABALHO: 
Horário: Período normal de 44 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: entre 18 e 45 anos. 
b) Instrução: Ensino Fundamental Completo 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: realizar a tarefa de monitorar e cuidar, oportunizando o desenvolvimento integral da criança.  
Descrição Analítica: Receber as crianças na Escola de Educação Infantil; realizar suas tarefas com respeito, compreensão 
e carinho; realizar atividades lúdicas; garantir a segurança das crianças na Instituição; comunicar a direção e educadores do 
estabelecimento os fatos e acontecimentos relevantes do dia e, se necessário, juntamente com a direção, informar aos pais; 
levar ao conhecimento da direção e educadores qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; proceder e orientar as crianças no 
que se refere à higiene pessoal e higiene do ambiente; trocar fraldas; dar banho nas crianças; participar de reuniões 
pedagógicas e administrativas; atender as solicitações e orientações da supervisão, direção do estabelecimento, educadores, 
bem como determinações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; manter disciplinadas as crianças quando 
sob sua responsabilidade; servir refeições e auxiliar na alimentação; promover e zelar pelo horário de repouso; observar, 
anotar e organizar registros das crianças matriculadas na rede municipal de ensino, assim como outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: Período normal de 40 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade mínima: 18 anos. 
b) Instrução: Ensino Médio – Magistério e/ou Pedagogia  
 
CATEGORIA FUNCIONAL: ODONTÓLOGO 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Diagnosticar e tratar efecções da boca, dentes e região maxilofacial; proceder odontologia profilática em 
estabelecimentos de ensino, unidade móvel ou hospitalar e gabinete dentário do Município. 
Descrição Analítica: Examinar a boca e os dentes de alunos e pacientes em estabelecimentos do Município, bem como pela 
Unidade Móvel, fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; fazer extrações de dentes; 
compor dentaduras; preparar ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas, trabalhos de pontes, móveis ou fixas; fazer esquema 
das condições da boca e dos dentes dos pacientes; fazer registros e relatórios os dos serviços executados; difundir os preceitos 
de saúde pública, odontológica, através de aulas, palestras, impressos, escritos, campanhas de saúde bucal; responsabilizar-
se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive a editadas 
no respectivo regulamento da profissão. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: Período de 22 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Nível Superior 
b) Habilitação funcional: Habilitação legal para o exercício da profissão de odontólogo. 
c) Idade: entre 18 e 45 anos 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em geral. 
Descrição Analítica: Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar, e levar mercadorias, materiais de 
construção e outros; fazer mudanças e proceder a abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, 
lavar, remover lixos e detritos de vias públicas e próprios municipais; zelar pela conservação e limpeza dos sanitários; auxiliar 
em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar no recebimento, entrega,  pesagem e contagem de 
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materiais; auxiliar nos serviços de abastecimentos de veículos; cavar sepulturas e auxiliar sepultamento; manejar instrumentos 
agrícolas ; executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparação do terreno, adubações pulverizações, etc.); aplicar 
inseticidas, fungicidas; cuidar de currais, terrenos baldios e praças; alimentar animais sob supervisão; proceder a lavagem de 
máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas.  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: Período normal de 44 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Entre 18 e 45 anos. 
b) Instrução: Ensino Fundamental Completo 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: PSICÓLOGO(A) 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Executar atividades nos campos de psicologia aplicada ao trabalho, da orientação educacional e da 
clínica psicológica. 
Descrição Analítica: Realizar laudos, realizar psicodiagnósticos, readaptação, avaliação das condições pessoais dos 
cidadãos a serem atendidos no serviço social do município, proceder a análise dos cargos e funções sob o ponto-de-vista 
psicológico, estabelecendo os requisitos necessários ao desempenho dos mesmos; efetuar pesquisas sobre atitudes, 
comportamentos, moral, motivação, tipos de liderança; averiguar causas de baixa produtividade; assessorar o treinamento em 
relações humanas; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico para tratamento 
dos casos; fazer exames de seleção em crianças, para fins de bolsas de estudos; empregar técnicas como testes de 
inteligência e personalidade, observações de conduta, etc.; atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência 
mental e sensorial ou portadorasde desajustes familiares ou escolares, encaminhando-se para escolas e classes especiais. 
Formular hipóteses de trabalho para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais; apresentar o caso 
estudado e interpretado à discussão em seminário; realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material 
psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; elaborar relatórios de trabalhos desenvolvidos; redigir a 
interpretação final, após o debate, e aconselhamento indicado a cada caso, conforme as necessidades psicológicas, escolares 
sociais e profissionais do indivíduo; manter atualizado o prontuário de cada caso estudado, fazendo os necessários registros; 
manter-se atualizado nos processos e técnicas utilizadas pela Psicóloga; executar tarefas afins. 
Condições de Trabalho: horário: período normal de trabalho de 22 horas semanais;  
Requisitos para Provimento: instrução: nível superior; habilitação funcional: habilitação legal para exercício da profissão; 
idade: mínima de 23 anos. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, ajudar na remoção e arrumação de móveis e 
utensílios. 
Descrição Analítica: Fazer o serviço de faxina em geral; remover o pó dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e 
equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; limpar e arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na 
arrumação e troca de roupa de cama e mesa; lavar, encerar e dar brilho em assoalhos e pisos; lavar e passar vestuários e 
roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depósitos colocando-o nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos, persianas 
e cortinas; varrer pátios; executar tarefas afins determinadas pela direção do estabelecimento a que estiver vinculada.  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: Período normal de 44 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Entre 18 e 45 anos. 
b) Instrução: Ensino Fundamental Completo 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico sempre sob a supervisão do Cirurgião-Dentista. 
Descrição Analítica: organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para 
o atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; 
manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da 
análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e 
esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos 
serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos 
e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar 
em equipe levantamento de necessidade em saúde bucal; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção; 
participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores 
das ações de promoção à saúde; participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças 
bucais; participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; ensinar 
técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação 
do cirurgião-dentista; fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; 
supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; realizar fotografias e tomadas de 
uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 
odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; 
proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; 
remover suturas; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; realizar isolamento do campo operatório; exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como 
instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares; colaborar em pesquisas; outras tarefas correlatas. 
CONDIÇOES DE TRABALHO: 
Horário: Período normal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade mínima: 18 anos. 
b) Instrução: Ensino Médio 
c) Outros: Habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em Saúde Bucal. Registro no Conselho Federal de 
Odontologia e Inscrição no Conselho Regional de Odontologia. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da escola; 
organizar as operações inerentes ao processo de ensino aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do 
ensino; Ter conhecimento de informática; Ter formação em curso de educação especial para deficientes e outros cursos 
específicos na área de deficiência mental e sindrome de Down, com titulação e ou certificação que somadas, preencha a 
capacitação mínima de 360 horas. 
Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe, 
ser capacitado para atuar em classes comuns com alunos que apresentem necessidades educacionais especiais; comprovem 
formação de nível médio ou superior, com conteúdos sobre educação especial adequados ao desenvolvimento de 
competências e valores para perceber necessidades educacionais especiais,; flexibilização pedagógica nas diferentes áreas 
de modo a adequado as necessidades especiais de aprendizagem; assistir o professor de classe comum nas práticas que são 
necessárias para promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais; estabelecer mecanismo de 
avaliação; constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; 
cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observação do aluno; participar de 
atividades extraclasse; coordenar área de estudo; integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins. 
Condições de Trabalho: horário: período normal de trabalho de 22 horas semanais;  
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Requisitos para Provimento: instrução: ensino médio de magistério completo ou curso superior de pedagogia e curso de 
capacitação na área, de no mínimo 360  horas, ou ainda, pedagogia com ênfase na educação especial ou educação inclusiva 
 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES/ANOS FINAIS NAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO 
ARTÍSTICA e LÍNGUA INGLESA 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da escola; 
organizar as operações inerentes ao processo de ensino / aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do 
ensino. 
Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interceptar dados relativos à realidade de sua classe; 
estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidades e classe; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar 
necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com 
coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observação do aluno; participar de atividades 
estralasse; coordenar áreas de estudo; integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: Período de 22 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Ter idade entre 18 e 45 anos. 
b) Instrução: 2º Grau (Magistério) ou Curso Superior com habilitação específica para disciplinas afins.  
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ANEXO III 

 
PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR ENSINO 
FUNDAMENTAL SÉRIES/ANOS FINAIS NAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA e LÍNGUA 
INGLESA: 

 
TABELA DE PONTUAÇÃO: 

ITENS PONTUAÇÃO 

1. Pós-Graduação: (todos concluídos) 
- Especialização 
- Mestrado 
- Doutorado 
Caso o(a) candidato(a) seja detentor(a) de formação múltipla, 
pós graduação, prevalecerá o título maior e para cada nível 
será considerado apenas um título 

 
3,0 
4,0 
5,0 

 

2. Cursos, Encontros, Seminários, Simpósios, Jornadas, Workshops, Congressos, Conferências, Treinamentos, Dias de 
Formação e Qualificação de Professores, Fóruns, Minicursos, Palestras, Oficinas, Ciclos, Núcleos, etc., de acordo com a 
carga horária abaixo: 

- sem carga horária ................................... 
- até 19 horas .......................................... 
- de 20 a 40 horas ..................................... 
- de 41 a 80 horas ..................................... 
- de 81 a 120 horas ................................... 
- acima de 121 horas ............................... 

0,25 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

 

3. Os diplomas de Pós-Graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado e os de Graduação – curso superior 
e\ou de Licenciatura Plena deverão estar concluídos e devidamente registrados pela entidade promotora, não sendo aceitos 
históricos escolares, atestados ou declarações de conclusão do curso. 

 

4. A comprovação do item 2 deverá ser mediante apresentação de diploma, certificado, atestado ou declaração, sendo que 
os mesmos deverão estar em papel timbrado e conter registro da entidade promotora.  
Não serão pontuados: histórico escolar, boletim de matrícula ou de outra forma que não a determinada acima, aproveitamento 
de disciplinas em curso superior; tempos de serviço, estágios curriculares, extracurriculares ou voluntários realizados e 
serviços prestados remunerados ou não. 

 

5. Não poderá ser utilizado para pontuação na prova de títulos o curso de exigência para nomeação do cargo.  

 

6. Não serão pontuados: títulos de formação de nível médio, pós médio e técnico. 

 

7. Os títulos apresentados em Língua Estrangeira somente serão considerados quando traduzidos para a língua Portuguesa, 
por tradutor juramentado e revalidados por instituição brasileira, e no caso de Graduação e Pós Graduação, a revalidação 
deverá ser de acordo com A Lei Federal nº 9.394\96 e Resolução CNE\CES nº 1. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 

Realização:      

    
  Página 39 de 42 

 

 
RELAÇÃO DE TÍTULOS  

CONCURSO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO:____________________________________________ 

CARGO:PROFESSOR ________________________________________________________ 

Declaro, que possuo como requisito de habilitação para o cargo de inscrição o curso de 
____________________________________________________________ (concluído ou em andamento), e estou anexando 
comprovante junto a relação de títulos, estando ciente que o mesmo não será utilizado para pontuação da prova de títulos. 
 

Nº 
TÍTULO 

DESCRIÇÃO (RESUMO) Nº HORAS Nº REGISTRO NOTA 
(Banca) 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

OBS: Este formulário deverá ser preenchido, com letra legível. 

 
 
Em ____/ _______ de ____. 
 
_______________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 

NOME DO CANDIDATO: Nº DE INSCRIÇÃO: 

 
CARGO: 

 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, sendo que estou apresentando LAUDO MÉDICO com CID: (colocar os dados abaixo, 
com base no laudo): 
 
Tipo de necessidade especial de que é portador: ___________________________ 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID ______________________ 
 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: __________________________________ 
 
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo 
miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 
 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não. Em 
caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário) 
 
(    ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL 
 
(    ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário, sendo que o pedido será 
analisado obedecendo aos critérios de viabilidade e razoabilidade.) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento. 
 
 
________________, __/____________/____. 
 
 
________________________________________________ 
Assinatura do candidato 
 
 

OBS: Este formulário deverá ser digitado ou se preenchido a mão, com letra legível. 
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ANEXO V 
 
CRONOGRAMA DE DATAS PARA OS CARGOS DE CONTADOR, CUIDADOR, FISCAL MUNICIPAL, MONITOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL, PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES/ANOS FINAIS NAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA e LÍNGUA INGLESA. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 10 de julho de 2017 a 24 de julho de 2017 

ENTREGA DE TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR: 10 de julho de 2017 a 24 de julho de 2017. 

DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 28 de julho. 

PRAZO PARA RECURSO, QUANTO AS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS: 31 de julho, 01 e 02 de agosto. 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 03 de agosto. 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS: 12 de agosto de 2017. 

DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS PRELIMINARES: 14 de agosto, após as15h, no painel de publicações da Prefeitura 

Municipal, no site www.unars.com.br. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DOS GABARITOS PRELIMINARES: 15, 16 e 17 de agosto. 

DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DE RECURSOS: 21 de agosto, após as 15h, no painel de publicações da Prefeitura Municipal, 

no site www.unars.com.br. 

LEITURA DOS CARTÕES DE RESPOSTAS: 21 de agosto, às14h, na sede da UNA GESTÃO E ASSESSORIA, Rua Jacob 

Ely, 176, Centro, Garibaldi/RS. 

IDENTIFICAÇÃO PUBLICA DO RESULTADO DAS PROVAS: 22 de agosto, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, a 

partir das 8h30min. 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS PROVAS: 22 de agosto, no painel de publicações da Prefeitura Municipal, no site 

www.unars.com.br, após as15h. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO RESULTADO DAS PROVAS REFERENTE AO CARTÃO DE RESPOSTAS: 23, 24 e 

25 de agosto. 

DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DOS RECURSOS: 28 de agosto. 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE REALIZAÇÃO DE SORTEIO: 28 de agosto. 

SORTEIO PÚBLICO: 29 de agosto. 

HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CONCURSO: 29 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unars.com.br/
http://www.lvsconcursos.com.br/
http://www.lvsconcursos.com.br/
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CRONOGRAMA DE DATAS PARA OS CARGOS DE GUARDA MUNICIPAL, LAVADOR DE VEÍCULOS, MOTORISTA, 
OPERÁRIO, SERVENTE: 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 10 de julho de 2017 a 24 de julho de 2017 

DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 28 de julho. 

PRAZO PARA RECURSO, QUANTO AS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS: 31 de julho, 01 e 02 de agosto. 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 03 de agosto. 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS: 12 de agosto de 2017. 

DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS PRELIMINARES: 14 de agosto, após as15h, no painel de publicações da Prefeitura 

Municipal, no site www.unars.com.br. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DOS GABARITOS PRELIMINARES: 15, 16 e 17 de agosto. 

DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DE RECURSOS: 21 de agosto, após as 15h, no painel de publicações da Prefeitura Municipal, 

no site www.unars.com.br. 

LEITURA DOS CARTÕES DE RESPOSTAS: 21 de agosto, às14h, na sede da UNA GESTÃO E ASSESSORIA, Rua Jacob 

Ely, 176, Centro, Garibaldi/RS. 

IDENTIFICAÇÃO PUBLICA DO RESULTADO DAS PROVAS: 22 de agosto, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, a 

partir das 8h30min. 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS PROVAS: 22 de agosto, no painel de publicações da Prefeitura Municipal, no site 

www.unars.com.br, após as15h. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO RESULTADO DAS PROVAS REFERENTE AO CARTÃO DE RESPOSTAS: 23, 24 e 

25 de agosto. 

DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DOS RECURSOS: 28 de agosto. 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS: 02 de Setembro de 2017. 

IDENTIFICAÇÃO PUBLICA DO RESULTADO DAS PROVAS: 04 de setembro, às 9h, na sede da UNA GESTÃO E 

ASSESSORIA, Rua Jacob Ely, 176, Centro, Garibaldi/RS. 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS PROVAS PRÁTICAS: 04 de setembro, no painel de publicações da Prefeitura 

Municipal, no site www.unars.com.br, após as15h. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DA PROVA PRÁTICA: 05, 06, 07 de setembro. 

DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DOS RECURSOS: 08 de setembro. 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE REALIZAÇÃO DE SORTEIO: 08 de setembro. 

SORTEIO PÚBLICO: 11 de setembro. 

HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CONCURSO: 11 de setembro de 2017. 
 
OBS: O cronograma de datas do Concurso Público poderá ser alterado pela empresa organizadora do Concurso, havendo 
necessidade, a qualquer momento, sem que caiba aos candidatos inscritos direito de se oporem ou reivindicarem algo em 
razão da alteração do mesmo. Será dada publicidade de todas as alterações que venham a ocorrer. Todas as informações 
divulgadas nos sites:www.unars.com.br são meramente informativas. 

http://www.unars.com.br/
http://www.lvsconcursos.com.br/
http://www.lvsconcursos.com.br/
http://www.lvsconcursos.com.br/
http://www.lvsconcursos.com.br/

