PREFEITURA MUNICÍPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e de
acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, divulga e estabelece normas para a abertura das inscrições e realização de
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS destinado a selecionar CANDIDATOS para provimento de vagas do Quadro Permanente de
Pessoal, compreendendo os serviços públicos prestados tanto na zona urbana como na zona rural, pelo Regime Estatutário, observadas as
disposições constitucionais e em particular, às normas contidas neste Edital. O Concurso será regido pelas instruções especiais constantes do
presente instrumento, Lei Orgânica e Legislação Municipal pertinente.
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01

Auxiliar de Mecânico

40

02

-

496,20

25,00

02

Auxiliar Geral

40

47

03

411,02

25,00

03

Bombeiro Hidráulico

40

01

496,20

25,00

04

Calceteiro

40

03

-

496,20

25,00

05

Coveiro

40

01

-

411,02

25,00

06

Eletricista

40

02

496,20

25,00

07

Jardineiro

40

03

411,02

25,00

08

Mecânico
Pesadas

40

01

-

1.053,32

25,00

09

Mecânico
de
Leves e Pesados

40

02

-

1.053,32

25,00

10

Merendeira

40

28

02

411,02

25,00

11

Motorista*

40

09

01

496,20

25,00

12

Operador
Agrícola

40

02

-

597,32

25,00

Santa Maria de Jetibá

-

de

Máquinas

Veículos

Máquina

-

-

-

 NdfeRg_R4ZhPB_SB_iBN+`fRjTR4_
Ensino fundamental incompleto
e conhecimentos específicos à
atividade.
Ensino fundamental incompleto
e conhecimentos específicos à
atividade.
Ensino fundamental incompleto
e conhecimentos específicos à
atividade.
Ensino fundamental incompleto
e conhecimentos específicos à
atividade.
Ensino fundamental incompleto
e conhecimentos específicos à
atividade.
Ensino fundamental incompleto,
curso de eletricista e
conhecimentos específicos à
atividade.
Ensino fundamental incompleto
e conhecimentos específicos à
atividade.
Ensino fundamental incompleto
curso de mecânica e
conhecimento em motor de
máquinas pesadas, CNH
categoria “C” e conhecimentos
específicos à atividade.
Ensino fundamental incompleto
curso de mecânica e
conhecimento em motor de
veículos leves e pesados, CNH
categoria “C” e conhecimentos
específicos à atividade.
Ensino Fundamental Incompleto
e conhecimentos na atividade.
Ensino fundamental incompleto
CNH categoria a partir do nível
“C” e conhecimentos
específicos à atividade.
Ensino fundamental incompleto
e conhecimentos específicos à
atividade.

1

13

Operador de Máquinas

40

05

-

597,32

25,00

14

Pedreiro

40

05

-

496,20

25,00

15

Trabalhador Braçal

40

28

02

411,02

25,00

16

Vigia

40

05

-

411,02

25,00

Ensino fundamental incompleto
e conhecimentos específicos à
atividade.
Ensino fundamental incompleto,
conhecimento específicos à
atividade.
Ensino fundamental incompleto,
experiência comprovada, na
atividade.
Ensino fundamental incompleto,
conhecimentos específicos à
atividade.

* Para o cargo de Motorista, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, conforme exigência do cargo, no ato da
realização da prova PRÁTICA.
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17

Agente de Arrecadação

40

03

18

Agente Fiscal

40

03

19

Apontador

40

02

]NO+`

TBaTM%NcO9_+`  Nde%Rg_RgZ[PB_SB_i+NB`RkTRg_

871,25

40,00

Ensino médio completo,
conhecimentos específicos à
atividade.

-

871,25

40,00

Ensino médio completo,
conhecimentos específicos à
atividade.

-

722,89

40,00

Ensino médio completo,
conhecimentos específicos à
atividade.

-

-

722,89

40,00

Ensino médio completo do Curso
Técnico em Agropecuária e
conhecimentos específicos à
atividade.

05

-

496,20

40,00

Ensino médio completo do Curso
Técnico em Agropecuária e
conhecimentos específicos à
atividade

40

09

01

496,20

40,00

Ensino médio completo e Curso
de Auxiliar de Enfermagem com
registro no COREM.

Auxiliar de Escritório

40

14

01

496,20

40,00

Ensino médio, completo.

24

Berçarista

40

02

-

411,02

40,00

Ensino médio, completo.

25

Coordenador de Creche

40

01

-

1.053,32

40,00

Ensino médio completo,
Conhecimentos de informática e
específicos à atividade.

40

02

40

Auxiliar de Enfermagem

23

20

Assistente Rural

21

Auxiliar
de
Orgânica

22

Agricultura

26

Escriturário

27

Guarda de Via Pública

40

40

09

01

722,89

40,00

Ensino médio, completo, boa
relação interpessoal,
conhecimentos em informática e
específicos à atividade.

03

-

496,20

40,00

Ensino médio completo e
conhecimentos específicos à
atividade.

04

-

496,20

40,00

Ensino médio completo, curso
técnico em informática e
conhecimentos específicos à
atividade.

28

Operador de Computador

40

29

Operador de Estação de
Tratamento
de
Esgoto
(ETE)

40

01

-

496,20

40,00

Ensino médio completo e
conhecimentos específicos à
atividade.

30

Operador de Estação de
Tratamento
de
Água
(E.T.A.)

40

01

-

496,20

40,00

Ensino médio completo e
conhecimentos específicos à
atividade.

31

Secretário Escolar

40

05

-

688,47

40,00

Ensino médio completo,
conhecimento em informática e
específicos à atividade.

Santa Maria de Jetibá

2

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Técnico Agrícola

Técnico em Administração

Técnico em Agrimensura

Técnico em Associativismo

Técnico em Contabilidade

Técnico em Edificações

Técnico em Enfermagem

Técnico em Informática

Técnico em Laboratório

40

40

40

40

40

40

40

40

40

02

01

01

01

03

02

01

03

02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.053,52

1.053,52

1.053,52

1.053,52

1.053,52

1.053,52

1.053,52

1.053,52

1.053,52

40,00

Ensino médio completo do curso
Técnico em Agropecuária,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial reconhecido pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no órgão competente.

40,00

Ensino médio completo do curso
Técnico em Administração,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial reconhecido pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no órgão competente.

40,00

Ensino Médio completo do curso
Técnico em Agrimensura,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial reconhecido pelo
MINISTÉRIO da Educação e
registro no órgão competente.

40,00

Ensino médio completo do curso
Técnico em Associativismo,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial reconhecido pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no órgão competente.

40,00

Ensino médio completo do curso
Técnico em Contabilidade,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial reconhecido pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no órgão competente.

40,00

Ensino médio completo do curso
Técnico em Edificações,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial reconhecido pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no órgão competente.

40,00

Ensino médio completo do curso
Técnico em Enfermagem,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial reconhecido pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no órgão competente.

40,00

Ensino médio completo do curso
Técnico em Informática,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial reconhecido pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no órgão competente.

40,00

Ensino médio completo do Curso
Técnico em Laboratório,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial reconhecido pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no órgão competente.

41

Técnico em Meio Ambiente

40

02

-

1.053,52

40,00

Ensino médio completo do curso
Técnico em Meio Ambiente,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial reconhecido pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no órgão competente.

42

Vigilante Sanitário

40

01

-

829,77

40,00

Ensino médio completo e
conhecimentos específicos à
atividade.

Santa Maria de Jetibá
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43

Professor - PA

25

38

02

687,61

75,00

44

Professor - PB
(Língua Portuguesa)

25

03

-

1.150,68

75,00

45

Professor - PB
(Matemática)

25

03

-

1.150,68

75,00

46

Professor - PB
(Geografia)

25

02

-

1.150,68

75,00

47

Professor - PB
(História)

25

02

-

1.150,68

75,00

48

Professor - PB
(Ciências)

25

02

-

1.150,68

75,00

49

Professor - PB
(Educação Física)

25

02

-

1.150,68

75,00

50

Professor - PB
(Língua Inglesa)

25

01

-

1.150,68

75,00

51

Professor - PP
(Supervisão Escolar)

25

03

-

1.150,68

75,00

52

Professor - PP
(Inspetor Escolar)

25

01

-

1.150,68

75,00

53

Professor – PP
(Orientador Escolar)

25

02

-

1.150,68

75,00

Santa Maria de Jetibá

Formação docente em nível
superior, em curso de
licenciatura de graduação plena,
para atuar nas séries iniciais do
Ensino Fundamental e Préescolar ou, no mínimo, formação
em nível médio, na modalidade
normal.
Formação docente em nível
Superior em curso específico de
graduação plena, para o
exercício nas quatro últimas
séries do Ensino Fundamental.
Formação docente em nível
superior em curso específico de
graduação plena, para o
exercício nas quatro últimas
séries do Ensino Fundamental.
Formação docente em nível
superior em curso específico de
graduação plena, para o
exercício nas quatro últimas
séries do Ensino Fundamental.
Formação docente em nível
superior em curso específico de
graduação plena, para o
exercício nas quatro últimas
séries do Ensino Fundamental.
Formação docente em nível
superior em curso específico de
graduação plena para o exercício
nas quatro últimas séries do
Ensino Fundamental.
Formação docente em nível
superior em curso específico de
graduação plena, para o
exercício nas quatro últimas
séries do Ensino Fundamental.
Formação docente em nível
superior em curso específico de
graduação plena, para o
exercício nas quatro últimas
séries do Ensino Fundamental.
Licenciatura plena em Pedagogia
com habilitação em Supervisão
Escolar ou curso de formação de
especialista em nível de pósgraduação “lato sensu” –
Especialização exigida como prérequisito de 5 (cinco) anos de
experiência docente, no mínimo.
Licenciatura plena em Pedagogia
com habilitação em Inspeção
Escolar ou curso de formação de
especialista em nível de pósgraduação “lato sensu” –
Especialização exigida como prérequisito de 5 (cinco) anos de
experiência docente, no mínimo.
Licenciatura plena em Pedagogia
com habilitação em Orientação
Educacional ou curso de
formação de especialista em
nível de pós-graduação “lato
sensu” – Especialização exigida
como pré-requisito de 5 (cinco)
anos de experiência docente, no
mínimo.

4
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54

Administrador

40

01

-

1.532,08

75,00

55

Advogado

20

01

-

1.532,08

75,00

56

Analista de Sistema

40

01

-

1.342,37

75,00

57

Assistente Social

20

01

-

1.342,37

75,00

58

Biólogo

20

02

-

1.342,37

75,00

59

Bioquímico

20

01

-

1.342,37

75,00

60

61

Desenhista

Contador

Santa Maria de Jetibá

40

40

01

02

-

-

1.342,37

1.532,08

Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Administração
de Empresas fornecido por
instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO e registro no
órgão competente.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Direito fornecido
por instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTERIO
DA EDUCAÇÃO e registro na
OAB.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Ciências da
Computação, bacharelado em
Sistema de Informação,
bacharelado em Análise de
Sistemas ou bacharelado em
Informática, fornecido por
instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO e registro no
órgão competente.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Assistente
Social, fornecido por Instituição
de Ensino Oficial, reconhecida
pelo MINISTERIO DA
EDUCAÇÃO e registro no órgão
competente.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Biologia, com
ênfase em ecologia, fornecido
por instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTERIO
DA EDUCAÇÃO.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Farmacêutico
Bioquímico, fornecido por
instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTERIO
DA EDUCAÇÃO e registro no
órgão competente.

75,00

Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior em
Educação Artística - Desenho,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial, reconhecida pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO de
registro no órgão competente.

75,00

Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Ciências
Contábeis, fornecido por
instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO e registro no
5

62

Enfermeiro

20

03

-

1.342,37

75,00

63

Engenheiro Agrônomo

40

01

-

1.342,37

75,00

64

Engenheiro Civil

40

02

-

1.532,08

75,00

65

Engenheiro Florestal

40

01

-

1.532,08

75,00

66

Fisioterapeuta

20

01

-

1.342,37

75,00

67

Fonoaudiólogo

20

01

-

1.532,08

75,00

68

Médico Neurologista

20

01

-

1.532,08

75,00

69

Médico Psiquiatra

20

01

-

1.532,08

75,00

70

Médico Ortopedista

20

01

-

1.532,08

75,00

Santa Maria de Jetibá

CRC, além de conhecimentos
específicos em Contabilidade
Pública.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Enfermagem,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial, reconhecida pelo
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO e
registro no COREM.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Engenharia
Agronômica, fornecido por
instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTERIO
DA EDUCAÇÃO e registro no
CREA.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Engenharia
Civil, fornecido por instituição de
Ensino Oficial, reconhecida pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no CREA.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Engenharia
Florestal, fornecido por instituição
de Ensino Oficial, reconhecida
pelo MINISTERIO DA
EDUCAÇÃO e registro no órgão
competente.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Fisioterapia,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial, reconhecida pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no CREFITO.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Fonoaudiologia,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial, reconhecida pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no CRFA.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior em
Medicina com especialização em
Neurologia, fornecido por
instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO e registro no
CRM.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior em
Medicina com especialização em
Psiquiatria, fornecido por
instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO e registro no
CRM.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior em
Medicina, com especialização em
Ortopedia, fornecido por
instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO registro no
CRM.
6

71

Médico Geriatra

20

01

-

1532,08

75,00

72

Médico Pediatra

20

06

-

1.532,08

75,00

73

Médico
Ginecologista/Obstetra

20

06

-

1.532,08

75,00

74

Médico Dermatologista

20

01

-

1.532,08

75,00

75

Médico Cardiologista

20

01

-

1.532,08

75,00

76

Médico Clínico Geral

20

14

01

1.532,08

75,00

77

Médico Veterinário

20

01

-

1.342,37

75,00

78

79

Nutricionista

Odontólogo

Santa Maria de Jetibá

20

20

02

07

-

-

1.342,37

1.532,08

Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior em
Medicina com especialização em
Geriatria, fornecido por instituição
de Ensino Oficial, reconhecida
pelo MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO e registro no CRM.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior em
Medicina, com especialização em
Pediatria, fornecido por
instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO e registro no
CRM.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior em
Medicina com especialização em
Ginecologia ou Obstetrícia,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial, reconhecida pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no CRM.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior em
Medicina, com especialização em
Dermatologia, fornecido por
instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO e registro no
CRM.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior em
Medicina, com especialização em
Cardiologia, fornecido por
instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO e registro no
CRM.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior em
Medicina, com especialização na
área afim, fornecido por
instituição de Ensino Oficial,
reconhecido pelo MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO e registro no
CRM.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Medicina
Veterinária, fornecido por
instituição de Ensino Oficial,
reconhecida pelo MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO e registro no
órgão competente.

75,00

Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Nutrição,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial, reconhecida pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no órgão competente.

75,00

Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Odontologia,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial, reconhecida pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no órgão competente.

7

80

Psicólogo

20

01

-

1.532,08

75,00

81

Turismólogo

30

01

-

1.342,37

75,00

Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Psicologia,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial, reconhecida pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no órgão competente.
Diploma, devidamente registrado,
de conclusão do curso de
graduação de nível superior com
bacharelado em Turismo,
fornecido por instituição de
Ensino Oficial, reconhecida pelo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e
registro no órgão competente.

TOTAL GERAL DE VAGAS: 363

1.5 A fiscalização de todos os atos do Concurso ficará sob a responsabilidade da Comissão de Fiscalização do Concurso Público Municipal,
indicada pelo Prefeito Municipal, com membros pertencentes ou não ao Quadro de Servidores Municipal.

1.6 OS REAJUSTES
Os vencimentos constantes dos quadros acima estarão sujeitos a reajustes na forma da Lei.

)k$v*] !8wsspq
A divulgação oficial das etapas do concurso dar-se-á através do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, do Diário Oficial
do Estado do Espírito Santo ou jornal de grande circulação deste Estado e na Internet no site www.meritumconsultoria.com.br.
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3.1 A inscrição do concurso implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas neste edital.
3.2 LOCAL PARA INSCRIÇÃO PRESENCIAL:
Clube do SESM - Rua Alfredo Potratz, Nº 60, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES
Cep: 29645-000
Tel: (27) 3263-2726
3.3 O candidato interessado em se inscrever no presente concurso (inscrição presencial) deverá, inicialmente, efetuar o pagamento da
importância relativa à taxa de inscrição, especificada no item 1.0 deste edital, mediante boleto bancário emitido através do site
www.meritumconsultoria.com.br, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.

3.4 PERÍODO: 18/09 a 06/10/2006.
3.5 HORÁRIO: de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7:30h às 17h.

3.6 INSCRIÇÃO VIA INTERNET:
3.6.1 Será admitida inscrição via Internet, através do endereço eletrônico www.meritumconsultoria.com.br, solicitada entre 00:00h do dia
18/09/2006 até às 23:59:59h do dia 06/10/2006, observado o horário oficial de Brasília/DF.

3.6.2 Para se inscrever pela Internet, o candidato deverá acessar o site www.meritumconsultoria.com.br, onde constam o Edital e seus Anexos,
a Ficha de Inscrição via Internet e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição. A inscrição pela Internet estará disponível durante
as 24 horas do dia, ininterruptamente, sendo o horário de início às 00:00 horas do primeiro dia de inscrição e o horário de encerramento às
23:59:59 horas do último dia de inscrição, considerando-se o horário de Brasília/DF.
3.6.3. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da Ficha de Inscrição via Internet e demais
procedimentos, sendo de sua responsabilidade, informar corretamente os dados solicitados.
3.6.4. As inscrições somente serão aceitas após o banco confirmar o efetivo pagamento do valor da taxa de inscrição, que deverá ser feito em
qualquer agência da rede bancária, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio candidato ao concluir sua
inscrição. Caso ocorra problema na impressão do boleto, o candidato poderá emitir a 2ª via, opção disponível no site. Não será aceita outra
forma de pagamento diferente da descrita, nem mesmo depósito bancário.
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3.6.5. O pagamento do boleto bancário deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o primeiro dia útil após o término das inscrições, caso
contrário, não será considerado. Consulte o Cronograma anexo ao presente edital.
3.6.6. O boleto pago, autenticado pelo caixa do banco ou o comprovante de pagamento do boleto deverá estar de posse do candidato durante
todo o certame, para eventual certificação e consulta pelos organizadores.
3.6.7. Para os candidatos que fizerem sua inscrição pela Internet, o Edital, seus Anexos e o Manual do Candidato serão disponibilizados para
consulta e impressão.
3.6.8. O descumprimento de qualquer das instruções para inscrição via Internet implicará o cancelamento da inscrição.
3.6.9. A inscrição pela Internet é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com antecedência; evitando-se o possível
congestionamento de comunicação do site www.meritumconsultoria.com.br nos últimos dias de inscrição.
3.6.10. O Município de Santa Maria de Jetibá e a Meritum Consultoria e Assessoria Municipal LTDA, não serão responsáveis por problemas na
inscrição via Internet, motivados por falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação, até mesmo por decorrência de
acúmulo de inscrições nos últimos dias do período que venham a impossibilitar a transferência e o recebimento de dados.
3.6.11. Os candidatos que se inscreverem pela Internet poderão confirmar sua inscrição no site da www.meritumconsultoria.com.br. A
confirmação da inscrição deverá ser impressa pelo candidato, anexada ao boleto autenticado ou ao respectivo comprovante de pagamento e
guardada consigo.

3.7 Das Condições para Inscrição
a) Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda Constitucional 19/98;
b) Ter, até a data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) Estar em dia com as obrigações militares, se, do sexo masculino;
e) Estar no gozo dos direitos políticos e civis;
f) Estar ciente de que, se aprovado, quando da nomeação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo,
inclusive a comprovação do grau de instrução exigido para provimento, constantes do presente edital, sob a pena de perda do direito à
vaga;
g) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exoneração “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada em julgado, em
qualquer esfera governamental;
h) Não se encontrar no acúmulo ilegal de cargos públicos;
i) Preencher e assinar a Ficha de Inscrição;
j) Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de necessidades especiais incompatíveis com o exercício das funções atinentes
ao cargo a que concorre;
k) Conhecer as normas estabelecidas neste edital e com elas estar de acordo;
l) Para se inscrever, o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e preencher as condições para o presente certame concursal.
3.8 Apresentar no ato da inscrição presencial os seguintes documentos:
a)

Documento de identidade (original) ou carteira expedida por órgão ou conselho de classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Certificado de Reservista, ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia) ou passaporte, na forma da Lei;

b)

Apresentar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) para indicação na FICHA DE INSCRIÇÃO.

c)

Preencher e assinar o requerimento fornecido no ato da inscrição, inclusive, quando feito pela via internet;

d)

Comprovante do pagamento da taxa de inscrição.

3.9 O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios ou
Receita Federal, em tempo de conseguir o registro e o respectivo número, antes do término do período de inscrição.
3.10 Terá sua inscrição cancelada e será, automaticamente, eliminado do concurso público o candidato que utilizar o CPF de terceiros.
3.11 São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos comandos militares, pelas Secretarias de Segurança Pública,
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras
expedidas por órgãos públicos, que, por lei federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação,
somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n. 9503 de 23/09/1997.
3.12 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original, por motivo de
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido, há no máximo
30 dias, ocasião em que será submetido à identificação oficial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário
próprio.
3.13 Não serão aceitos como documento de identidade: CPF, certidão de nascimento, título eleitoral, de motorista (modelo antigo), carteira de
estudante, carteira funcional sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis ou danificados.
3.14 No ato da inscrição, o candidato receberá o PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO que, posteriormente, será substituído pelo CARTÃO DE
INSCRIÇÃO.
3.15 A ficha de inscrição será processada através de sistema eletrônico de dados.
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3.16 Não será admitida a inscrição para mais de um cargo.
3.17 Em hipótese alguma, será devolvida a taxa de inscrição.
3.18 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da FICHA DE INSCRIÇÃO, bem como a apresentação de documentos falsos ou
inexatos, determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sujeitando-se o
requerente à ação penal.
3.19 Será permitida a inscrição por procuração, mediante entrega do respectivo mandato acompanhado de cópias autenticadas do documento
de identidade do candidato e apresentação do documento de identidade do procurador. Para cada candidato, deverá ser apresentada uma
procuração, que ficará retida.
3.20

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá estar correta e totalmente preenchida pelo candidato ou por seu procurador,sendo todas as
informações de responsabilidade exclusivamente deles.

3.21 O recolhimento da taxa, feito após a data de encerramento das inscrições, não será considerado para efeito de inscrição;
3.22 No caso do pagamento por meio de cheque, somente será aceito, se for do próprio candidato;
3.23 A inscrição do candidato somente terá validade, após a compensação bancária;
3.24 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo, seja qual for o motivo alegado.
3.25 Da Isenção da Taxa de Inscrição
3.25.1. Os candidatos interessados em obter a isenção da taxa de inscrição, com base na lei em vigor, devem comprovar que estão
desempregados ou que recebem até um salário mínimo, providenciando a documentação abaixo:
A)
B)
C)
D)

Solicitação de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição, por escrito e assinada;
Cópia autenticada da Carteira Profissional (CTPS);
Apresentação da fotocópia autenticada da declaração de Imposto de Renda, na condição de “isento”.
Comprovante de Renda (contra cheque);

3.25.2 - O candidato deverá anexar a documentação especificada no item anterior, encaminhando-o ao Protocolo Geral deste Município.
3.25.3 - O prazo para solicitação da isenção da taxa de inscrição dar-se-á entre os dias 18/09/2006 a 04/10/2006.
3.25.4 - O despacho pelo Departamento Jurídico do Município dar-se-á no prazo máximo de 48 horas a contar do prazo previsto para
encerramento dos requerimentos de solicitação para isenção da taxa de inscrição.
3.25.5 - Após a análise do Departamento Jurídico do Município, o Prefeito Municipal fará publicar a lista dos candidatos isentos e não isentos
do referido pagamento, através de portaria a ser afixada no quadro de avisos do Município.
3.25.6 - Caso a solicitação seja indeferida por motivo de ausência de documentos especificados nas alíneas do item 3.25.1, não caberá
recurso.
3.25.7 - Os candidatos, com isenção concedida, deverão comparecer ao local das inscrições, até 03 (três) dias após a divulgação da lista de
isenção para efetivar sua inscrição.
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4.1 Da data do enceramento das inscrições até 20/10/2006, será divulgado edital de homologação das inscrições;
4.2 Julgados os pedidos de inscrições, com o exame da documentação apresentada e satisfeitas as exigências do Edital, o Prefeito Municipal
homologará as inscrições e publicará os relatórios de candidatos inscritos por cargo, através de Edital no quadro de avisos desta
Prefeitura e no site www.meritumconsultoria.com.br.
4.3 As inscrições que não satisfizerem às exigências contidas neste Edital, item 3.7, serão indeferidas por ato do Prefeito Municipal, constando
o motivo do indeferimento.
4.4 Se mantida a não-homologação ou/o não-processamento da inscrição, o candidato será eliminado do concurso, não lhe assistindo direito à
devolução da tarifa de inscrição.
4.5 Após a data e horário fixado, com término do prazo para o recebimento das inscrições, não serão admitidas quaisquer outras, sob qualquer
condição ou pretexto.
4.6 A entrega do CARTÃO DE INSCRIÇÃO será feita no mesmo local onde foram realizadas as inscrições, de 23/10/2006 até 72 (setenta e
duas) horas antes da realização das provas objetivas ou através do site www.meritumconsultoria.com.br.
4.7 Só será admitido acesso aos locais de provas aos candidatos que comparecerem munidos do cartão de inscrição, o qual constará da sala
de realização da prova, data e horário, além do documento de identificação oficial (com foto). O candidato deve, após receber, guardar,
cuidadosamente, seu cartão de inscrição, pois ele indica, com precisão, dia, horário e local da realização de sua prova, o que será
conferido pelos fiscais no momento do seu acesso ao local de provas.
4.8 O candidato que não comparecer no prazo previsto para retirada do cartão, não terá acesso ao local de realização das provas, salvo, se
apresentar impresso do conteúdo de sua inscrição extraído do site www.meritumconsultoria.com.br, cujo documento substituirá o cartão
de inscrição, para fins de informar dados sobre dia, horário e local da prova.
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5.1 Fica fixado em 5% (cinco por cento) o percentual de vagas existentes no QUADRO DE VAGAS, item 01 deste Edital para os candidatos
portadores de necessidades especiais.
5.2 Na hipótese de a aplicação do percentual resultar número fracionado, a fração será arredondada para 1 (uma) fração, se igual ou superior
a 0,5 (cinco décimos); se inferior a 0,5 (cinco décimos), considerá-las nas nomeações posteriores, esclarecendo-se tal circunstância por
ocasião da ocorrência; serão preenchidas pelos demais aprovados, com estrita observância da ordem de classificação.
5.3 No caso de não haver candidatos inscritos para as vagas reservadas para portadores de necessidades especiais, serão elas destinadas
aos demais candidatos, respeitada a ordem de classificação.
5.4 A ocupação do total dos cargos referidos no item anterior, fica condicionada à aprovação prévia em Concurso Público de provas e títulos,
de acordo com as aptidões de cada candidato.
5.5 Os pedidos de inscrição de candidatos portadores de necessidades especiais serão submetidos à avaliação de uma junta médica, indicada
especialmente para este fim, que emitirá laudo pelo deferimento ou indeferimento do pedido de inscrição para o cargo pretendido.
5.6 As pessoas portadoras de necessidades especiais deverão declarar o tipo de incapacidade que apresentar, em campo específico, no
formulário de requerimento de inscrição, quando do seu preenchimento.
5.7 Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do Concurso, em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo, avaliação, período de prova, horário e local de realização das provas.
5.8 A publicação final do concurso público será feita em duas listas, contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos
portadores de necessidades especiais, e a segunda, somente a pontuação destes últimos.
5.9 Os candidatos que não optarem, por ocasião das inscrições, ou dos recursos das mesmas, para reservas de vagas destinadas aos
portadores de necessidades especiais, não terão direito a vaga especial, bem como a prova especial, seja qual for o motivo alegado.
5.10 Não serão considerados como necessidades especiais os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia,
astigmatismo, estrabismo e congêneres.
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6.1 Os programas das matérias sobre os quais versarão as provas objetivas integram o presente Edital, na forma do Anexo II deste edital.
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7.1 O local, dia e hora das provas escritas estarão contidos no Edital de Convocação para realização das provas, afixados nos locais das
inscrições, no Cartão de Inscrição e no site www.meritumconsultoria.com.br.
7.2 O Concurso Público, de que trata este Edital, consistirá de provas objetivas e/ou provas práticas, de acordo com o cargo, de caráter
ELIMINATÓRIO, que avaliará o desempenho do candidato no trabalho que executará e de prova de títulos, de caráter classificatório,
disciplinada neste edital.
7.3 As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 a 100 pontos.
7.4 Será eliminado do Concurso Público o candidato que obtiver nota igual a zero, em um dos conteúdos ou não alcançar 50% (cinqüenta por
cento) de acerto do total de questões.
7.5 Será atribuída nota ZERO às questões da prova objetiva que contenham mais de uma resposta assinalada, emendas e/ou rasuras, às
questões que não forem transcritas do caderno de provas para o cartão-resposta, bem como àquelas que não forem assinaladas com
caneta esferográfica azul ou preta, no cartão de reposta.
7.6 Haverá prova prática, de acordo com as exigências do cargo, somente aos candidatos aprovados na prova objetiva.
7.7 As provas práticas terão critérios de avaliação que determinarão se o candidato está APTO ou INAPTO para exercício do cargo.
7.8 As questões das provas objetivas serão elaboradas, com 05 (cinco) opções sendo: A, B, C, D e E, com base nos conteúdos programáticos,
que serão entregues aos candidatos no ato da inscrição.
7.9 As provas objetivas serão avaliadas, obedecendo aos seguintes valores:
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Língua
Portuguesa

Matemática

Conhec.
Gerais

Conhec.
Específicos

Total

Valor por
Questão

CARGOS

Critério Para Avaliação

Valoração Para Provas
Objetivas (0 A 100)
Prova Objetiva Composição
E Nº. De Questões Envolvendo
Conteúdos:

Prova Prática

¢ .g£J.j-¤
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Auxiliar de Mecânico

10

10

20

-

100

2.5

-

Vide item 7.3

Auxiliar Geral

10

10

20

-

100

2.5

-

Vide item 7.3

Bombeiro Hidráulico

10

10

20

-

100

2.5

Sim

Vide item 7.3

Calceteiro

10

10

20

-

100

2.5

-

Vide item 7.3

Coveiro

10

10

20

-

100

2.5

-

Vide item 7.3

Eletricista

10

10

10

10

100

2.5

Sim

Vide item 7.3

Jardineiro

10

10

20

-

100

2.5

-

Vide item 7.3

Mecânico de Máquinas Pesadas

10

10

10

10

100

2.5

Sim

Vide item 7.3

Mecânicos de Veículos Leves e Pesados

10

10

10

10

100

2.5

Sim

Vide item 7.3

Merendeira

10

10

20

-

100

2.5

-

Vide item 7.3

Motorista

10

10

10

10

100

2.5

Sim

Vide item 7.3

Operador de Máquina Agrícola

10

10

10

10

100

2.5

Sim

Vide item 7.3

Operador de Máquinas

10

10

10

10

100

2.5

Sim

Vide item 7.3

Pedreiro

10

10

20

-

100

2.5

Sim

Vide item 7.3

Trabalhador Braçal

10

10

20

-

100

2.5

-

Vide item 7.3

Vigia

10

10

20

-

100

2.5

-

Vide item 7.3
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Língua
Portuguesa

Matemática

Conhec.
Gerais

Conhec.
Específicos

Total

Valor por
Questão

Prova Prática

Critério Para Avaliação

Valoração Para Provas
Objetivas (0 A 100)
Prova Objetiva Composição
E Nº. De Questões Envolvendo
Conteúdos:

Agente de Arrecadação

10

10

20

-

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Agente Fiscal

10

10

20

-

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Apontador

10

10

20

-

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Assistente Rural

10

10

10

10

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Auxiliar de Agricultura Orgânica

10

10

10

10

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Auxiliar de Enfermagem

10

10

10

10

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Auxiliar de Escritório

10

10

20

-

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Berçarista

10

10

20

-

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Coordenador de Creche

10

10

10

10

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Escriturário

10

10

10

10

100

2,5

Sim

Vide item 7.3

Guarda de Via Pública

10

10

20

-

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Operador de Computador

10

10

10

10

100

2,5

Sim

Vide item 7.3

Operador de Estação de Tratamento de Água (E.T.A.)

10

10

20

-

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Operador de Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E.)

10

10

20

-

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Secretario Escolar

10

10

10

10

100

2,5

Sim

Vide item 7.3

Técnico Agrícola

10

10

10

10

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Técnico em Administração

10

10

10

10

100

2,5

Sim

Vide item 7.3

Técnico em Agrimensura

10

10

10

10

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Técnico em Associativismo

10

10

10

10

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Técnico em Contabilidade

10

10

10

10

100

2,5

Sim

Vide item 7.3

Técnico em Edificações

10

10

10

10

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Técnico em Enfermagem

10

10

10

10

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Técnico em Informática

10

10

10

10

100

2,5

Sim

Vide item 7.3

Técnico em Laboratório

10

10

10

10

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Técnico em Meio Ambiente

10

10

10

10

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Vigilante Sanitário

10

10

20

-

100

2,5

Não

Vide item 7.3

CARGOS

Santa Maria de Jetibá
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Língua
Portuguesa

Matemática

Conhec.
Gerais

Conhec.
Específicos

Total

Valor por
Questão

Prova Prática

Critério Para Avaliação

Valoração Para Provas
Objetivas (0 A 100)
Prova Objetiva Composição
E Nº. De Questões Envolvendo
Conteúdos:

Professor PA

10

10

10

10

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Professor PB

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Professor PP

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

CARGOS

Matemática

Conhec.
Gerais

Conhec.
Específicos

Total

Valor por
Questão

Critério Para Avaliação

Língua
Portuguesa

Valoração Para Provas
Objetivas (0 A 100)
Prova Objetiva Composição
E Nº. De Questões Envolvendo
Conteúdos:

Prova Prática
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Administrador

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Advogado

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Analista de Sistema

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Assistente Social

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Biólogo

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Bioquímico

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Contador

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Desenhista

10

10

10

10

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Enfermeiro

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Engenheiro Agrônomo

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Engenheiro Civil

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Engenheiro Florestal

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Fisioterapeuta

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

CARGOS
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Fonoaudiólogo

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Médico

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Médico Veterinário

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Nutricionista

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Odontólogo

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Psicólogo

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3

Turismólogo

10

-

10

20

100

2,5

Não

Vide item 7.3
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8.1 Prova Prática de Digitação - Somente os candidatos aprovados na prova objetiva, serão submetidos à prova de digitação (de acordo com
a exigência do cargo), que constará da digitação de um texto com duração de 10 (dez) minutos cronometrados, e serão considerados os
seguintes critérios:
a)

Postura do candidato;

b)

Desenvoltura com o micro computador;

c)

Utilização de ambas as mãos na digitação;

d)

Estética do documento (formatação do texto);

e)

Dos erros gráficos, pontuação e troca de letras e/ou frases;

f)

Mínimo de 90 toques por minuto.

g)

Será considerado APTO, na prova de digitação, o candidato que obtiver no mínimo 90 toques por minuto (média obtida nos 10
minutos de digitação) com o máximo de 10% de erros gráficos.
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9.1 Para Motorista, exame de direção em veículo a ser definido pela Banca Examinadora, avaliado por examinador habilitado, resultando em
Laudo de Avaliação Técnica, avaliando, dessa forma, a capacidade prática do candidato no exercício e desempenho das tarefas do cargo,
conforme critérios preestabelecidos, separados por tipo de falta, a seguir:
I – FALTA GRAVE – MENOS 15 PONTOS POR FALTA:
- Deixar de observar e respeitar as placas de sinalização;
- Arrancar o veículo com a porta aberta;
- Uso incorreto do cinto de segurança;
- Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova.
II – FALTA MÉDIA – MENOS 7,5 PONTOS POR FALTA:
- Apoio do pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
- Controle incorreto de embreagem;
- Arrancar o veículo sem soltar o freio de mão;
- Avanço sobre o balizamento demarcado, quando da colocação do veículo na vaga e/ou na marcha-ré rente ao meio-fio.
III – FALTA LEVE – MENOS 2,5 PONTOS POR FALTA:
- Movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;
- Manuseio irregular do câmbio;
- Regulagem incorreta dos retrovisores;
- Uso incorreto dos instrumentos do painel.
9.2 A não-execução do teste na totalidade do percurso preestabelecido ou falhas como colisão com outro veículo ou qualquer objeto presente
no percurso, subir no meio-fio ou colocar em risco a vida de transeuntes ou de passageiros que se encontrarem no veículo na hora do
teste, implicará a reprovação do candidato.
9.3 A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, e será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50%
(cinqüenta por cento) dos pontos.
9.4 Serão convocados para as Provas Práticas, somente os primeiros colocados de cada cargo, em número equivalente a 3 (três) vezes o
número de vagas oferecidas.
9.5 Os candidatos portadores de necessidades especiais, se aprovados nas provas objetivas de múltipla escolha, mesmo sem serem
convocados, deverão prestar as Provas Práticas.
Santa Maria de Jetibá
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10.1 Os candidatos aprovados na primeira etapa do Concurso (Prova Objetiva), que detenham títulos admissíveis e aferíveis na forma do
Edital, deverão comparecer à Prefeitura Municipal no prazo de 48 horas úteis, contados a partir do primeiro dia útil da publicação dos
resultados da prova objetiva, para a entrega dos mesmos; a contagem dos pontos obedecerá aos seguintes critérios:

a)

Na Avaliação de Títulos, somente serão reconhecidos como documentos válidos, aqueles que atendam aos seguintes critérios:

b) A soma total dos títulos constantes do item 10.1, alínea “a”, não poderá exceder a 8,00 (oitos pontos).

CERTIFICADO E OU DIPLOMA

P.UNITÁRIO

P. MÁXIMO

Curso de Capacitação expedido pela Secretaria Municipal de Educação, a partir de
01/01/2004, com carga horária mínima de 120 horas. (02 certificado)

0,75

1,50

Curso de Graduação – Serão considerados somente para os candidatos a cargos com
exigência de escolaridade de até o ensino médio completo.

1,25

1,25

Especialização “Latu Sensu” – carga horária mínima 360 horas

1,50

1,50

Mestrado “Strictu Sensu”

1,75

1,75

Doutorado “Strictu Sensu”

2,00

2,00

TOTAL

8,00

8,00

10.2 Os comprovantes dos títulos, a que se refere o item 10.1, serão entregues em fotocópias, acompanhados dos originais para conferência.
10.3 Não serão atribuídos pontos aos títulos apresentados como requisito mínimo para inscrição.
10.4 Não serão considerados os títulos entregues fora do prazo previsto.
10.5 Cada título será considerado uma única vez.
10.6 Somente serão considerados como títulos, os cursos que têm relação direta com o cargo em concurso e sejam expedidos por instituição
de ensino credenciado pelo MEC.
10.7 A pontuação aferida será utilizada somente para efeito de classificação.
10.8 Será de responsabilidade exclusiva do candidato a entrega da documentação referente a títulos, mediante protocolo, no setor de recursos
humanos do Município, no horário de expediente de (08:00 às 16:00 horas) e no prazo previsto neste edital (item 10.1), não sendo aceitos
títulos entregues via correio, fax, Internet ou fora do prazo estabelecido.
10.9 Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem às exigências deste Edital.
10.10 Em hipótese alguma, a documentação referente a títulos será devolvida aos candidatos, após a realização do concurso.
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11.1 O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário previsto para início da
prova, sendo os portões de acesso fechados às 08h, na presença de três candidatos, mediante lavratura de termo, não sendo admitido, a
partir de então, o ingresso de candidatos retardatários. Os candidatos que acessarem o local da prova, no horário previsto, deverão estar
munidos do seguinte material:
a) Documento oficial de identificação com foto.
b) Cartão de Inscrição.
c) Lápis preto e caneta esferográfica (azul ou preta) para uso no cartão resposta.
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11.2 Não haverá segunda chamada, nem aplicação de prova fora dos locais preestabelecidos.
11.3 Será considerado FALTOSO o candidato que deixar de assinar a lista de presença.
11.4 O ingresso nos locais de realização das provas somente será permitido, dentro do horário estabelecido e mediante a apresentação pelo
candidato de seu cartão de inscrição e documento de identidade, com valor legal.
11.5 Durante a realização da prova,não será permitida a entrada ou permanência de candidato portando qualquer tipo de arma ou aparelhos
eletrônicos e nem qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, assim como a utilização de livros, códigos, manuais,
impressos ou anotações, máquinas calculadoras e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, relógio do tipo data bank, pager,
walkmam, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens. Caso o candidato leve arma ou qualquer aparelho eletrônico, deverá
depositá-lo na coordenação, exceto no caso de telefone celular que deverá ser desligado e entregue ao fiscal, ficando depositado junto à
mesa de fiscalização até o final das provas. O descumprimento dessa determinação implicará a eliminação do candidato, caracterizandose como tentativa de fraude.
11.6 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar acompanhante que ficará em sala reservada
para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova. Não
haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo da prova da candidata.
11.7 O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta adequada,
permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer das folhas, exceto no CARTÃO DE RESPOSTAS.
11.8 O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento válido para correção eletrônica, devendo ser preenchido com bastante atenção. Não
poderá ser substituído, tendo em vista sua codificação, sendo o candidato o único responsável pela entrega do mesmo devidamente
preenchido e assinado.
11.9 Será permitido, aos candidatos, anotar no gabarito rascunho, que lhe será fornecido pelo fiscal de sala, as questões anotadas no seu
cartão de resposta para conferência do gabarito oficial a ser divulgado no site www.meritumconsultoria.com.br, até 72 horas contadas do
término da realização das provas.
11.10 Será desclassificado do Concurso, por ato da Meritum Consultoria e Assessoria Municipal Ltda., sem prejuízo das medidas de ordem
administrativa, civil e criminal, o candidato que:
a)

Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

b)

Agir com incorreção, violência, descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das provas e demais
atividades, ou mesmo, por qualquer razão tentar tumultuá-la;

c)

For surpreendido, utilizando-se de meios proibidos por este Edital;

d)

For responsável por falsa identificação pessoal;

e)

Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso;

f)

Não devolver integralmente o material recebido;

g)

Efetuar inscrição fora do prazo previsto;

h)

Deixar de atender à convocação ou qualquer outra orientação da Meritum Consultoria e Assessoria Municipal Ltda ou do
Município, durante o período de realização do certame e quando dos atos posteriores à divulgação do resultado, a exemplo de
convocação para exame de sanidade física e mental, entrega de documentos prevista neste edital e para posse dos classificados.

i)

Afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal.

11.11 Não serão computadas questões não-assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que
legível.
11.12 Somente serão permitidos assinalamentos de questões no Cartão de Resposta feitas pelo próprio candidato, com caneta esferográfica
preta ou azul, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros.
11.13 O candidato somente poderá ausentar-se do recinto da prova, após 60 (sessenta) minutos do início da mesma.
11.14 É de responsabilidade do candidato entregar o Cartão-Resposta antes de sair da sala de provas. O Caderno de Provas ficará com o
Candidato, desde que permaneça 4 (quatro) horas na sala de provas.
11.15 Caso o Candidato não permaneça o tempo previsto na sala de provas estipulado no item anterior, o seu Caderno de Provas será retido e
acondicionado em envelope lacrado (com lacre inviolável) e ficará arquivado juntamente com o cartão-resposta durante o prazo de
validade do Concurso Público na Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá.
11.16 Os três últimos candidatos de cada sala só poderão retirar-se, após a verificação do lacre dos envelopes de provas.
11.17 A realização das provas terá data, horário e local divulgados nos meios de comunicação previstos no item 2 deste edital, com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e no site www.meritumconsultoria.com.br.
11.18 O prazo de duração das provas será de quatro horas, contado após a entrega dos cadernos.
11.19 Os cadernos de provas entregues aos candidatos, de que trata o item 11.15, serão retirados de envelopes invioláveis, pelo fiscal da sala,
na presença dos candidatos, após autorização para inicio dos trabalhos.

Santa Maria de Jetibá

17

¯+°f±² ³´µ¶b·s¸!µ´³´
12.1 É admitido recurso quanto:
a) Ao indeferimento de inscrição;
b) À formulação das questões e seus respectivos quesitos e gabaritos;
c) À opção considerada como certa nas provas objetivas;
d) Aos resultados parciais e finais do Concurso Público.
e) À convocação para as provas práticas;
f) Ao indeferimento da isenção da taxa de inscrição.
12.2 Os recursos relativos aos itens “12.1” deverão ser interpostos até 24 (vinte e quatro) horas, iniciando-se este no dia seguinte ao da
divulgação, por edital, de cada evento.
12.3 Os recursos serão encaminhados à Meritum Consultoria e Assessoria Municipal Ltda, Rua Filomena de Oliveira n. 130, Bairro Santo
Antônio, Itabuna-BA, (Núcleo, de Correção de Provas), na forma do modelo constante do Anexo III do Edital do Concurso Público.
12.4 Não serão aceitos Recursos via correio eletrônico ou telefone, admitindo-se, via fax, através do número (0XX73) 3211-3531, desde que
confirme com a entrega do original, no prazo de cinco dias, contados do dia seguinte ao da emissão do fax, sob pena de
inadmissibilidade do recurso.
12.5 O recurso deverá estar devidamente fundamentado, constando nome do candidato, endereço, identidade, número de inscrição e o cargo
ou especialidade para o qual concorre, a questão objeto do recurso e a alegação do candidato, sendo considerados inválidos os recursos
que assim não procederem.
12.6 Os recursos de mais de uma questão deverão ser feitos em folhas separadas, por questão, sem o que serão desconsiderados.
12.7 Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos.
12.8 Se da análise do recurso resultar em anulação de questão, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos presentes à
prova, independentemente de terem recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial, por força da impugnação, as provas serão
recorrigidas, de acordo com o novo gabarito.
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13.1 Os resultados obtidos poderão ser publicados separadamente, por cargos e por local de trabalho, objetivando agilizar os serviços desta
Prefeitura.
13.2 Após a correção das provas objetivas (primeira etapa), o Prefeito Municipal fará divulgar os resultados no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal e no site www.Meritumconsultoria.com.br.
13.3 As listagens indicarão, por cargo e número de inscrição, os candidatos aptos a participarem das fases seguintes do concurso (provas
práticas e contagem de títulos) e os candidatos eliminados, com suas respectivas notas.
13.4 Após a contagem dos pontos dos Títulos, o Prefeito Municipal fará publicar o resultado no quadro de avisos da Prefeitura e no site
www.meritumconsultoria.com.br.
13.5 O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Exmo. Prefeito Municipal, e seu resumo será publicado no Diário Oficial do
Estado, ou no jornal de maior circulação do Estado do Espírito Santo e, integralmente, no site www.meritumconsultoria.com.br e no
quadro de aviso da Prefeitura.
13.6 Das decisões da Meritum Consultoria e Assessoria Municipal Ltda caberá recurso fundamentado ao Prefeito Municipal de Santa Maria de
Jetibá - ES, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da divulgação oficial dos resultados. As provas e os cartões-resposta
serão disponibilizados na Procuradoria Jurídica do Município, até o prazo de validade do concurso, inclusive o de prorrogação, se houver,
a fim de que os candidatos possam pedir vista, mediante assinatura de termo e requerer o que for de direito, sendo, após esse prazo,
incinerado na presença de prepostos da Meritum Consultoria e Assessoria Municipal Ltda e da Prefeitura, mediante conferência de toda a
documentação e lavratura de termos de incineração de provas.
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14.1 Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse, deverá apresentar, além dos documentos constantes no presente Edital, os
seguintes:
a)

Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições, quitação com o serviço militar, CPF, prova de escolaridade e
habilitação legal, duas fotos 3x4, declaração de que não ocupa outro cargo público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos
pela lei, laudo médico, atestado de antecedentes criminais e demais documentos necessários e que forem solicitados, sob pena de
perda do direito à vaga.
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14.2 A aprovação no Concurso assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação em cargo público, ficando a concretização desse ato
condicionada à observância rigorosa à ordem classificatória, às disposições legais pertinentes, ao prazo de validade do Concurso, ao
exclusivo interesse e conveniência da Administração e à disponibilidade financeira da Prefeitura.
14.3 A nomeação dos candidatos será feita pelo Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá - ES, observada a ordem de classificação final, de
acordo com as necessidades da municipalidade, durante o prazo de validade deste Concurso.
14.4 No ato da convocação para a posse, o candidato que obtiver melhor pontuação terá o direito de preferência em optar pela prestação dos
serviços, na zona urbana ou rural, desde que exista vaga naquela localidade.
14.5 A convocação será feita, através do Boletim Municipal, órgão oficial de divulgação dos atos da Prefeitura Municipal de Santa Maria de
Jetibá - ES, determinando o horário, dia e local para a apresentação do candidato.
14.6 Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que não comparecer, na data, ao local estabelecido pela Prefeitura Municipal de
Santa Maria de Jetibá - ES;
14.7 Por ocasião da nomeação, o candidato, sob as penas da Lei, deverá declarar:
a) Não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço público;
b) Não ser aposentado por invalidez nem estar com idade de aposentadoria compulsória, ou seja, 70 anos;
14.8 Por ocasião da nomeação, serão exigidos dos candidatos classificados os documentos relativos à confirmação das condições
estabelecidas no item 3.7, sendo que a não-apresentação de quaisquer deles importará na exclusão do candidato da lista de
classificados.
14.9 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias não-autenticadas.
14.10 É facultado ao Município de Santa Maria de Jetibá - ES exigir dos candidatos, na nomeação, além da documentação prevista neste
Edital, outros documentos comprobatórios de bons antecedentes que julgar necessário.
14.11 Na nomeação, o candidato será submetido à inspeção de saúde, de caráter eliminatório, para avaliação de suas condições físicas e
mentais.
14.12 Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais serão submetidos à avaliação, perante uma junta multidisciplinar que fornecerá o
laudo comprobatório de sua capacidade para o exercício das funções inerentes ao cargo no qual venha a ser investido.
14.13 Durante o prazo de validade do Concurso, o candidato deverá manter o seu endereço atualizado junto à MERITUM CONSULTORIA E
ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA., com endereço na rua Filomena de Oliveira, 130, bairro Santo Antônio, CEP 45.600-000,

Itabuna-

BA., para eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação, caso não seja possível sua localização por faltar ou constar
erroneamente a citada atualização.
14.14 No caso de o candidato convocado não aceitar ocupar a vaga, deverá assinar o TERMO DE DESISTÊNCIA, sendo excluído do
respectivo Concurso.
14.15 Caso haja desistência, a vaga será preenchida pelo Município de Santa Maria de Jetibá - ES que promoverá tantas convocações
quantas julgar necessárias, durante o período de validade do Concurso, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação.
14.16 Os candidatos classificados até o limite das vagas serão convocados para nomeação e, no ato, deverão apresentar documentação que
comprove as suas habilitações, assim como os devidos documentos de identificação.
14.17 Caso o Município de Santa Maria de Jetibá - ES tenha necessidade de preencher vagas estabelecidas em seu quadro de pessoal já
aprovado, promoverá as convocações necessárias, durante o período de validade do Concurso, obedecendo-se, rigorosamente, à
ordem de classificação.


& ¨sx¡sxnoBx
15.1 No caso de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente:
a)

O de idade mais elevada.

b)

Casado, viúvo, divorciado ou separado judicialmente;

c)

Maior número de filhos menores de 18 anos ou incapazes;

d)

Sorteio

&+,f»xbxYpt%W 
16.1 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições do Concurso, tais como se
acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes.
16.2 A determinação do local das provas e respectivos horários é atribuição exclusiva da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá - ES.
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16.3 Todas as publicações e comunicações relativas ao presente Concurso serão feitas no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Santa
Maria de Jetibá - ES, Câmara Municipal e órgão oficial de divulgação dos atos da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá - ES e no
site www.meritumconsultoria.com.br.
16.4 A inscrição do candidato importará no conhecimento por parte deste, destas instruções e no compromisso de aceitar as condições do
Concurso Público nos termos em que se acham estabelecidas neste Edital e Leis em vigor.
16.5 O candidato poderá ter acesso às Leis que regem este certame, na Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá - ES.
16.6 O prazo de validade do Concurso é de 02 (dois) anos, a contar da publicação da homologação, prorrogável uma vez, por igual período
(Inciso III, do art. 37 da Constituição Federal).
16.7 Enquanto houver candidato aprovado e classificado e não convocado para investidura em determinado cargo público, não se publicará
Edital de Concurso Público para seu provimento, salvo quando esgotado o prazo de validade do Concurso que habilitou o candidato.
16.8 As nomeações serão feitas na medida das necessidades administrativas e da existência de recursos orçamentários e financeiros.
16.9 A Prefeitura, através do órgão competente, fornecerá ao candidato a ser admitido todas as instruções necessárias à sua posse.
16.10 A inexatidão das afirmativas, irregularidades nos documentos ou não-comprovação de atendimento a todos os requisitos e condições
estabelecidas neste Edital, mesmo que verificados após homologação das inscrições e, em especial, por ocasião da posse, acarretará
nulidade da inscrição e eliminação do candidato do Concurso Público.
16.11 O Município de Santa Maria de Jetibá - ES não se responsabilizará pelo transporte dos servidores nomeados em virtude do presente
certame concursal.
16.12 Os candidatos nomeados no Município de Santa Maria de Jetibá - ES estarão sujeitos ao que dispõe o Artigo 41 da Constituição Federal.
16.13 Constitui óbice à participação neste certame o candidato que possua com qualquer membro do quadro societário da empresa contratada
a relação de parentesco definida e prevista nos Artigos 1591 a 1595 do Código Civil, valorizando-se assim os princípios de moralidade e
impessoalidade que devem nortear a administração pública. Constatada a tempo será a inscrição indeferida pelo Prefeito Municipal e,
posterior à homologação será o candidato eliminado do Concurso Público, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa.
16.14 Sem prejuízo das sansões criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Prefeito Municipal poderá anular a inscrição, prova ou admissão do
candidato, desde que sejam verificadas falsidades ou irregularidades provadas.
16.15 A organização, aplicação e correção das provas ficarão a cargo da MERITUM CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA,
registrada no Conselho Regional de Administração sob o nº. 1400.
16.16 Caberá ao Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá – ES, a homologação dos resultados finais.
16.17 Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal, em conjunto com a empresa responsável pela realização do Concurso
Público.

¼D½h¾8¿*ÀÂÁ|¼A½[ÃYÀ(½Ä[Å(ÆAÇÈ¿ÉÅ|½½xÊ(Å|Ë%Ä/¼[ÌÃYÀ½
Í|ÎÂÏÎÂÐ Î[Ñ/Ò[ÓÕÔ/Î Ä[Ök×ÙØj×ÂÚ ÛYÜÂÖ Ò ËÜÂÝ/Ú ÞÈÚ ß ÒÂÐ À Ò àÝ Û Ò Ë Ò Ö Ú x
Ò á ×Wâ×ÙÛYÚ ãhäxÃ%½hÀ
½ Ïå/æá ×xçè×ÙÛ× Ï Âã Ö x
× é /å åÂê
Î á
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Santa Maria de Jetibá

20

ANEXO I

CRONOGRAMA DO CONCURSO

¿Ý[çÈÞûÖÚ ÓÕÔ[Î

Í|ÎÂÏÎÂÐ Î[ÑÂÒ[ÓÕÔ/Îxá/Ò ç¿Ý/çÕÞÈÖÚ ÓÕÿ ×[ç
½/ÝÙÛYÖk× Ñ/Òxá/Î çÊ Ò Ö0Û ÿ ×[çÝ ÎsÐ Î Þ ÒÂÐ[á/Ò çÚ Ý[çÕÞÈÖYÚ ÓÕÿ ×[çb×xçûÚ Û×  Ï ×ÂÖÚ ÛÜ Ï Þ Î Ý/çûÜ Ð Û Î ÖYÚ Ò

 Û*ÛYß ýYý   ß Ï ç Ï   ×[ç  Ñ/Î  ã/Ö ý
 Ú Ü Ð Ñ/Ò[ÓÕ×ÂÔ[ÖYÚÎxÛYÜ á/ÎsÞ ÏÝ[Ò çÈß Ü Ò Û ×[çcÖÛ Ú Ò Û Þ #çcÛYÚ Þ ÎxãÂáÂÖ Î × çÞ ÛkÒ Û ßÝ á  Ú á/
Ò Û Î çÚ ß ÝhçÈÞûç ÖÚ Û Î ç×[ç ß Î Ö8Þ Ò ãÂÖ Ñ/Ö Î çÝ Î çûÚ Û×


Ï
Ï Î Ð Î Ò  ÎÂÏ 
ýYý
 Ï Ï    Ñ/Î  ý
 Ú çûÚ Ü Û× Ð Ñ/
Ò[ÓÕÔ[Îxá/Ò ×ÂßÖÚ Ð ÛYÒ Ü Ý/Ú Ð Þ Ò Ý[Þ çûÎ Ü ÝÙÛ Û×ÂÖÝ Ú áÂÎsÞ Ð Î Þ ÒÂã/Ð Ö ×  Î ÖkäÂÖÚ Îxá ×sß/Ö Î /Ò çÝ Î Ü Ò[á Ö Îxá × Ò
×x
Ï Î Ð Î Ò  ÎÂÏ 
Ï
Ì8ß Ð Ú Þ Ò[ÓèÔ[ÎxáÂÒ çßÂÖ Î /ÒxÎ ã  ×ÙÛYÚ /Ò
Ä[Ü/ã Ð Ú Þ Ò[ÓÕÔ[Î áÂÎxÑ/Ò ã Ò ÖÚ Û Î

Þ ãÂÖ ×
 Î Ï 
Ú ç Î ç á/Ò ß/Ök×ûØj×ÂÚ ÛYÜÂÖ Ò

½/ÝÙÛYÖk× Ñ/Òxá ×sÖk×[ÞÈÜÂÖjç Î ç Þ Î àÝ ÛcÖ 
Ò  Ü[×[çcÛ ÿ [× ç Î ã  ×ÙÛYÚ /Ò ç
¼K×[çûÜ Ð Û [Ò áÂÎ ç áÂÎ çÖk×[ÞûÜKÖkç Î ç
Öj×[çûÜ
 Ú Ü Ð Ñ/Ò[ÓÕÂ× Ô[ÖYÚÎxÛYÜ á/Î ç

Þ
Ï Î Ý[çÈÜ
Ï
½/ÝÙÛYÖk× Ñ/Òxá ×WÛ ÛYÜ Ð Î ç

Ð Û Û Ò[Öá/Ú Î
ÐÎ Ò

ç /á Ò 
ç ß/Ö ç ã ×ÙÛYÚ × /Þ ÜhçhÚ ×ÂÝ[Û×sÝ Î çûÚ Û×
Þ ÎÂÏ Âã Ö Î /Ò Î  /Ò Ð /ÒÂÏ



/Ý Ú Ð  Ò × Âá Î × á Ú Û ÂÒ Ðhá × Þ Î Ý /Î Þ Ò[ÓÕÔ[Î Þ Î ÝàÛ×ÂÝ á/Î Ý ÎÂÏ × áÂÎ Þ Ò Ý á Ú á/Ò Û ÎsÐ Î Þ ÒÂÐ ×
 Ú ÖkäÂÜ ÐÖ Ñ/Ú Ò[ÓÕÔ[Îxçá/ß/Ò Ö ß Ð Ò ç
Î x
Î á/Ò Î /Ò ß/kÖ äÙÛYÚ Þ Ò ç
 Ú Ü Ð Ñ/Ò[ÓÕÔ[Îxá/ÒxÒ Øk×ÂÖÚ ÓÕÔ[Î áÂÎ çÛ  ÛYÜ Ð Î ç

Ä[Ö Î /Ò ßÂÖjäÙÛ Ú Þ Ò
Í|ÎÂÏÎÂÐ Î[ÑÂÒ[ÓÕÔ/Îxá/Î Ök×[çÈÜ Ð Û [Ò á/Î Ø Ú Ý ÂÒ Ð
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üàæhýèå/þÙý é Jå å/êÒxå/êhýàüàåhý é åÂå/ê
é åhýàüàåÙý é Jå å/ê
é ýàüàåÙý é åJå/ê
Ì|ÛJé  Ò ÝàÛ×[ç áÂÒ Ök× ÒÂÐ Ú  Ò[ÓÕÔ[Îxá/Ò ç
ß/Ö Î /Ò ç Î ã  ×ÙÛYÚ /Ò ç
Ì|Û Jé  Ò ÝàÛ×[ç áÂÒ Ök× ÒÂÐ Ú  Ò[ÓÕÔ[Îxá/Ò ç
ß/Ö Î /Ò ç Î ã  ×ÙÛYÚ /Ò ç
üàþhýàü/üÕý é åJå/ê
Ì|Û sé   Î Ö Ò ç Ò ß[ç ÒxÒ ß Ð Ú Þ Ò[ÓÕÔ[Î
á/Ò ß/Ö Î /ÒxÎ ã  ×ÙÛYÚ /Ò
Ì|Û
×  æ  Ò ß [ç Ò ß/ÜÂã Ð Ú Þ Ò[ÓÕÔ[Îxá/Î
Ñ/Ò ã Ò ÖÚ Û Î
Ì|Û  á ×  á Ú Ò çÞ Î ÝÙÛ Ò[á/Î ç á/Î
ÛÂÖ Ï Ú Ý ÎxáÂÎ ßÂÖ Ò  Î ß Ò Ö Ò
Ú ÝÙÛ×ÂÖß Î çûÚ ÓÕÔÂÎ áÂÎ çÖk×[ÞûÜ/Ökç Î ç
Ì|Û WÛYÖÚ ÝÙÛ Òxá Ú Ò ç ÙÛ×ÂÚ ç Ò ß [ç Ò
ß/ÜÂã Ð Ú Þ Ò[ÓÕÔ[Îxá/ÎxÑ/Ò ã Ò ÖÚ Û Î ØÚ Ý ÒÂÐ
 æ  Î Ö Ò ç Ò ß [çß/ÜÂã Ð Ú Þ Ò[ÓÕÔ/ÎxáÂÎ
Öj×[çûÜ Ð Û Ò[áÂÎ ß Ò ÖkÞÈÚ ÒÂÐ
Ì|Û xÞûÚ Ý[Þ Î á Ú Ò ç Ò ß [ç Ò
áß/ÚÖ Ü Ð Ñ/Ò[ÓÕã Ô[Îx
á/Î çÖj×[çûÜ Ð Û Ò[áÂÎ ç áÂÒ
Î /ÒxÎ  ×ÙÛ Ú /Ò
Ì|Û  æ  Þ Î ÝàÛ Ò[áÂÎ ç Ò ß [ç Î
ÛÂÖ Ï Ú Ý ÎxáÂÎ Ò Þ ÎÂÐ  Ú Ï ×ÂÝàÛ Î ß Ò Ö Ò
Ò Øk×ÂÖÚ ÓÕÔ[Î áÂÎ çÛ  ÛYÜ Ð Î ç
Ì|Û  üàåsá Ú Ò ç Ò ß [ç Òxá Ú Ü Ð Ñ/Ò[ÓÕÔ[Î
á/Î Ök×[çÈÜ Ð Û Ò[á/Îxá/Ò ß/Ö Î /ÒxÎ ã  ×ÙÛYÚ /Ò
é á Ú Ò ç Ò ß [ç Ò ß Ð Ú Þ Ò[ÓÕÔ[Î áÂÒ
ß/üàå
Ö Î Ò/Ò å
ß/ÖkäÙÛYÚ Þ Ò
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ANEXO II
A que se refere o item 6.1 deste Edital

PROGRAMA DE PROVAS

ADMINISTRADOR
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbal/período simples: termos associados ao nome e ao verbal); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III - Conhecimentos Específicos: Programa: Elementos estruturais da organização: Conceitos de organização: definições, elementos e
pressupostos - Objetivos da Organização e seus tipos – Funções e processos administrativos - Níveis da Organização: organização formal e
informal – Função Organização: estruturas organizacionais, tipos, departamentalização e representação gráfica de estruturas - Esquemas
organizacionais: modelos mecanicista e orgânico, estrutura simples, estrutura burocrática, estrutura matricial, estrutura em equipes,
organização virtual e organização sem fronteiras – Elementos da estrutura organizacional: estratégia, tecnologia, fluxo da informação, ambiente
e pessoas. Gestão de processos e desenvolvimento organizacional: Conceito de processo - Diagnóstico e análise de processos Planejamento, coordenação, avaliação, aperfeiçoamento e controle de processos - Padronização e normatização - Gestão de melhorias em
processos - Gestão pela Qualidade Total: inspeção, controle e garantia de qualidade – Ferramentas da Qualidade: brainstorming, diagrama de
causa-efeito, análise de Pareto, Prioridade e Urgência - Processos de mudança e desenvolvimento organizacional: a mudança planejada, tipos
e perspectivas de mudança, atividades de desenvolvimento organizacional, tecnologia da informação como propulsor de mudanças,
criatividade e inovação nas organizações. Estratégia e desempenho organizacional: Função Planejamento: estratégias, objetivos, metas,
fator crítico de sucesso, missão, visão, valores, planos diversos. Competências organizacionais: conceito, pressupostos, gestão de
competências, relações com a estratégia e aprendizagem - Implementação de estratégias: análise das mudanças, da estrutura e da cultura
organizacional, identificação de barreiras à implementação, procedimentos para facilitar a implementação, seleção da abordagem de
implementação, implantação e avaliação de resultados - Balanced Scorecard e perspectivas de mensuração do desempenho organizacional:
perspectivas financeiras, dos clientes externos, dos processos internos e de aprendizado e crescimento - Função Direção: comunicação e
liderança – Função Controle: Indicadores e gestão do desempenho organizacional. Gestão de pessoas: Função e área de recursos humanos
- Alinhamento organizacional - Comportamento humano na organização: relações interpessoais, motivação e satisfação no trabalho - Trabalho
em equipe - Competência humana ou profissional: conceito, aplicações e relações com a aprendizagem e desempenho - Gestão do
desempenho profissional: métodos e procedimentos de avaliação, distorções na avaliação de desempenho, análise de problemas de
desempenho - Treinamento e desenvolvimento profissional: diagnóstico, execução e avaliação, novas tecnologias e tendências em educação
corporativa - Administração de carreiras. Logística, licitações e contratos: Gestão de materiais: função e estratégia de suprimentos Dimensionamento e controle de estoques: função, previsão, níveis e controle de estoques - Administração de compras: organização de
compras, qualificação de fornecedores, operações de compras, preço e condições de compra, negociação, relacionamento com fornecedores e
importações - Gerenciamento da cadeia de fornecimento - Licitações: conceito, princípios, definições, obrigatoriedade, dispensa,
inexigibilidade, modalidades, tipos e procedimentos - Procedimentos para a contratação direta - Contratos administrativos: conceito, normas,
características e modalidades de contratos. Elaboração e análise de projetos e relatórios: Conceitos: definição e tipos de projetos Definição de objetivos, meios e recursos - Caracterização do projeto: análise do mercado, engenharia, tamanho e localização - Aspectos
econômico-financeiros: investimento, dimensionamento de despesas e receitas, fluxo de caixa, critérios de análise econômica, análise
financeira e análise de risco e incerteza - Fases da administração do projeto: concepção, estruturação, execução e controle - Projetos e
relatórios de pesquisa em administração: componentes, delimitação, definição do problema e dos objetivos, referencial teórico, metodologia e
elaboração do relatório. Administração financeira e orçamentária: Orçamento público: disposições constitucionais, Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, princípios orçamentários, processo orçamentário, estrutura do orçamento público,
classificação funcional programática - Receita e despesa pública: disposições constitucionais, classificação, estágios - Programação e
execução orçamentária e financeira: exercício financeiro, créditos adicionais, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores,
descentralização de créditos, suprimento de fundos - Sistema de Administração Financeira (SIAFI): objetivos, função e operacionalização.
Legislação Trabalhista - Sujeitos da Relação de emprego: Empregado, trabalhador autônomo, avulso, eventual e temporário – Empregador:
empresa, estabelecimento; solidariedade e sucessão de empresas - O Contrato de Trabalho: Elementos essenciais e acidentais - Contrato por
tempo determinado e por tempo indeterminado – Renovação - Alteração do contrato de trabalho - Terminação do Contrato de Trabalho Remuneração: remuneração e salário. Formas de remuneração - Duração do trabalho: duração e horário - Trabalho extraordinário e trabalho
noturno - Trabalho em regime de revezamento. Repousos: intra-jornadas, inter-jornadas, repouso semanal e em feriados – Férias - PIS/PASEP
– FGTS - Seguro-Desemprego.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

ADVOGADO
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbal/período simples: termos associados ao nome e ao verbal); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
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próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III - Conhecimentos Específicos: Direito Civil: Fontes formais do direito positivo. Vigência e eficácia da lei. Conflitos de leis no tempo e no
espaço. Hermenêutica e aplicação da lei. Das pessoas naturais: começo e fim da personalidade, capacidade de fato e de direito; Pessoas
absoluta e relativamente incapazes. Das pessoas jurídicas: classificação; Pessoas jurídicas de direito público e privado; Personalidade jurídica;
representação e responsabilidade. Registro civil das pessoas jurídicas. Domicílio; Domicílio da pessoa natural e da pessoa jurídica; Pluralidade
e mudança de domicílio. Bens: classificação; Bens públicos; Bens fora do comércio. Atos e fatos jurídicos: conceito e classificação;
interpretação dos atos jurídicos. Defeitos dos atos jurídicos: erro, dolo, coação, simulação e fraude. Tomada dos atos jurídicos: nulidade
absoluta e relativa; Ratificação. Atos ilícitos: conceito e espécie; institutos afins. Prescrição e decadência; causas suspensivas e interruptivas;
Prazos. Obrigações: definição; Elementos constitutivos; Fontes; Classificação; Modalidades; Liquidação; Solidariedade; Cláusula penal;
Extinção; Inexecução; Juros; Correção monetária. Pagamento: do credor e do devedor; Objeto; Prova; Lugar e tempo; Mora. Do pagamento
indevido por consignação e com sub-rogação; Dação em pagamento; Compensação; Novação; Transação. Contratos: definição; classificação;
locação de coisas e prestação de serviço; Diferença entre prestação de serviço e contrato de trabalho; Empreitada; Comodato; Dação em
pagamento; Compensação; Novação; Transação. Obrigações por atos ilícitos. Responsabilidade civil: Teoria da Culpa e do Risco; Dano moral;
Liquidação das obrigações. Teoria da Imprevisão. Direitos reais: posse; propriedade; condomínio; enfiteuse; servidões. Direitos reais de
garantia. Direito Constitucional: Teoria geral do Direito Constitucional. Objeto e conteúdo do Direito Constitucional. Constituição: conceito e
concepções de Constituição; classificação das constituições. Poder constituinte originário e derivado. Revisão constitucional. Controle de
constitucionalidade. Direito Constitucional intertemporal. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Interpretação e integração das
normas constitucionais. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Princípios do Estado de
Direito: legalidade, igualdade, controle judiciário. Garantias constitucionais: conceito e classificação. Remédios constitucionais: habeas-corpus,
mandado de segurança, mandado de injunção, habeas-data, Direito de petição. Direitos políticos: sistema político brasileiro. Federação; bases
teóricas do federalismo: estado unitário, estado regional e estado federal. Soberania e autonomia no estado federal. Repartição de
competências na Federação e suas técnicas. A repartição de competência na Constituição de 1988. Intervenção federal nos estados.
Intervenção federal nos municípios. Governo da União. A unidade do poder estatal e a separação de poderes. Bases constitucionais da
administração pública. Princípios e normas referentes à administração direta e indireta. Estabilidade. Poder Judiciário: Disposições Gerais;
Estatuto constitucional da magistratura. Supremo Tribunal Federal: organização e competência. Superior Tribunal de Justiça: organização e
competência. Justiça Federal: organização e competência. Justiça do Trabalho: organização e competência. Ministério Público. Advocacia
Geral da União. Advocacia e Defensoria Pública. Bases constitucionais da tributação e das finanças públicas. Sistema Tributário Nacional:
princípios gerais; Limitação do poder de tributar; Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; Discriminação das
rendas tributárias; Repartição das receitas tributárias. Finanças públicas: Princípios gerais; Estrutura dos orçamentos públicos; Princípios e
normas constitucionais orçamentárias; Elaboração da Lei Orçamentária. Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária: controle interno,
externo e tribunais de contas. Ordem econômica e financeira: Princípios gerais; Atuação do Estado no domínio econômico. Política urbana e
bases constitucionais do direito urbanístico. Política agrícola fundiária e reforma agrária. Sistema Financeiro Nacional. Direito Administrativo:
Administração pública: princípios fundamentais; poderes e deveres. O uso e o abuso do poder. Organização administrativa brasileira. Poderes
administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, regulamentar, disciplinar e de polícia. Processo administrativo disciplinar. Do ato
administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécie; Anulação e Revogação. Licitação e contratos (Lei nº 8.666/93);
modalidades de contratos administrativos. Agentes e servidores públicos. Administração direta e indireta. Serviços delegados, convênios e
consórcios. Regimes jurídicos dos servidores públicos: direitos, deveres, responsabilidades. Intervenção no domínio econômico. Controle da
administração pública. Controle externo a cargo do Tribunal de Contas. Controle jurisdicional: sistemas de contencioso administrativo e de
jurisdição una. Instrumentos do controle jurisdicional. Investidura. Processo disciplinar. Serviços públicos: concessão, permissão, autorização e
delegação. Bens públicos. Poder de polícia. Desapropriação. Direito do Trabalho:. Normas gerais de tutela do trabalho. Normas especiais de
tutela do trabalho. Contrato individual do trabalho. Relação de emprego: caracterização. Os sujeitos da relação de emprego: empregado,
empregador, trabalhadores avulsos,eventuais e temporários.Sucessão de empregador. O contrato de trabalho: alocação de mão-de-obra e
empreitada – características e diferenciações. Terceirização: conceito, tendências e caracterização, subempreitada, responsabilidade
subsidiária e solidária, enunciado 331do TST e Art. 455 da CLT. Convenções e acordos coletivos de trabalho. Processo judiciário do trabalho:
dissídios individuais e coletivos. Lei no 5.811, de 11/10/1972. Lei no 6.019, de 3/1/1974. Direito de greve. Súmulas do TST. Direito Comercial:
Sociedades comerciais: conceito, ato constitutivo, personalidade jurídica, contrato social; tipos de sociedade de pessoas. Sociedades por
ações: sociedade aberta e fechada; Constituição, Objeto, Ações, Capital social, Assembléias Gerais, Administração, Direitos e deveres dos
sócios, Administração e gerências. O código de defesa do consumidor, princípios gerais, campo de aplicação. Sociedade por cotas de
responsabilidade limitada. Sociedades anônimas: objeto social, capital social, valores mobiliários, acionistas, órgãos sociais, operações de
transformação, incorporações, fusão, cisão, sociedades controladoras. Controladas e controlados. Dissolução e liquidação das sociedades.
Sistema Financeiro Nacional: Noções e Lei nº 4.595, de 31/12/64. Títulos de crédito: Noções, Endosso e aval. Letras de câmbio. Notas
promissórias. Cheque. Duplicata. Conhecimento de depósito e warrant. Conhecimento de transporte. Letra imobiliária. Cédula de crédito
industrial. Contratos e obrigações mercantis: formação, lugar, nominados e inominados, Coligados, Subcontratos. Alienação fiduciária.
Arrendamento mercantil (leasing). Propriedade industrial: invenções e marcas. Conceito e proteção legal. Falência e concordata: normas
gerais; Quadro geral de credores e classificação dos créditos. Intervenção e liquidação extrajudicial (Lei nº 6.024, de 13/03/74): instituições
sujeitas, Processo e efeitos; Cessação dos regimes; Indisponibilidade dos bens; Inquérito administrativo; Responsabilidade dos
administradores e membros do conselho fiscal; Poderes e responsabilidades do interventor e do liquidante. Direito Processual Civil:
Jurisdição: características; poderes; princípios; espécies. Competência: espécies; perpetuação; modificações; continência; prevenção.
Incompetência. Conflito de competência. Ação: conceito; Teoria; Condições; Classificação; Elementos; Cumulação de ações. Processos:
conceito; Espécies; Procedimento; Princípios; Pressupostos; Formação do Processo; Sujeitos da relação processual. O Juiz. Órgãos auxiliares.
Partes. Sujeitos. Capacidade. Representação. Substituto processual. Litisconsórcio e suas espécies. Assistência. Intervenção de terceiros:
oposição. Nomeação à autoria. Denunciação da lide. Chamamento ao processo. Embargos de terceiros. Petição inicial: pedido. Formas. Causa
de pedir. Modificações do pedido. Resposta do Réu: contestação. Defesa de rito e de mérito. Defesa indireta. Execução. Reconvenção.
Revelia. Procedimento sumaríssimo: peculiaridades. Atos processuais: formas; Lugar; Tempo; Prazos; Preclusão; Prescrição; Decadência.
Teorias das Nulidades. A prova: espécies; Objeto; Ônus; Valoração. Atos do Juiz: sentenças; Estrutura; Requisitos; Classificação; Defeitos;
Efeitos; Coisa julgada; A motivação das decisões judiciais. Procedimentos especiais. Mandado de segurança. Ação popular. Ação civil pública.
Execução de sentença: definitiva, provisória e liquidação. Processo de execução. Das diversas espécies de execução. Penhora. Avaliação.
Arrematação. Incidente. A defesa dos executados. Embargos em geral. Execução fiscal (Lei nº 6.830/80). Processamento. Recursos:
generalidades; Duplo grau; Pressupostos; Recurso extraordinário; Especial; Adesivo; Apelação; Agravo; Embargos de Declaração; Embargos
infringentes; Representação e correição. Processo cautelar: estrutura; Espécies; Liminar; Peculiaridades; Execução; Recursos. Direito
Tributário: Conceito. Conteúdo. Natureza. Autonomia. Fontes. Relação com Direito Financeiro. Sistema constitucional tributário: poder de
tributar. Competência tributária. Capacidade tributária. Código Tributário Nacional. Tributos: conceito; natureza jurídica. Classificação.
Espécies. Tributos e preço público. Princípios constitucionais do Direito Tributário: legalidade, Isonomia. Irretroatividade. Anualidade e
anterioridade. Proibição de uso de tributo com efeito de confisco. Diferenciação tributária. Capacidade contributiva. Imunidade tributária.
Impostos: União Federal. Estados-Membros. Municípios e Territórios; princípios e normas constitucionais. Rendas compatíveis. Legislação
tributária: vigência no tempo e no espaço; Aplicação; hermenêutica tributária; Lei interpretativa; Interpretação e integração de legislação
tributária no Código Tributário Nacional. Obrigação tributária, Elementos: Lei; Fato gerador; Sujeitos e objetos; Sujeição passiva direta e
indireta; Espécies principal e acessória. Domicílio tributário. Crédito tributário. Natureza jurídica: características, função; efeitos; modalidades e
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alterabilidade. Suspensão: moratória. Depósito do montante integral. Reclamações e recursos. Mandado de segurança. Extinção; pagamento;
consignação e pagamento; compensação. Transação. Remissão. Conversão do depósito em renda. Pagamento antecipado e homologação do
autolançamento. Decisão administrativa. Decisão judicial. Decadência. Prescrição. Exclusão: isenção; anistia. Garantias e privilégios.
Preferência. Cobrança judicial. Concurso de credores. Falência. Concordata. Inventário do arrolamento. Liquidação e sociedade. Dívida ativa.
Certidão negativa. Crédito tributário. Do Sistema Tributário Nacional: princípios; competência tributária privativa, concorrente e residual.
Tributos: conceito e espécies: contribuições sociais, de intervenções no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas; empréstimos compulsórios; legislação tributária; vigência; eficácia; interpretação. Direito Penal: Aplicação da Lei Penal.
Princípios da legalidade e da anterioridade da lei. Interpretação. Analogia. A Lei Penal no tempo. A Lei Penal no espaço. Conceito de crime.
Requisitos, elementos e circunstâncias do crime. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a
Administração pública. Crimes de sonegação fiscal (Lei nº 4.729, de 14/07/65). Crimes contra a Ordem Tributária e a Ordem Econômica (Lei nº
8.137, de 27/12/90 e Lei nº 8.176, de 08/02/91). Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492, de 26/06/86). Crimes falimentares
(D.L. nº 7.661, de 21/06/45; arts. 186 a 199). Efeitos civis e trabalhistas da sentença penal; crimes contra a administração da Justiça e crime
contra a Organização do Trabalho; crime culposo em função de ato ilícito.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

AGENTE DE ARRECADAÇÃO, AGENTE FISCAL, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, APONTADOR, BERÇARISTA,
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (E.T.A), OPERADOR DE ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO (E.T.E.), VIGILANTE SANITÁRIO E GUARDA DE VIAS PÚBLICA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de natureza literária e científica – Significação das palavras no contexto lingüístico –
Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição – Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não verbal/língua escrita e língua
oral/variação lingüística – Denotação e conotação – Ortografia (regular e irregular) – Divisão silábica (no texto) – Emprego dos sinais de
pontuação no texto – Acentuação gráfica – Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical) – Aspectos
morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo) – O processo de
coordenação e subordinação (emprego dos conectivos) – Concordâncias: nominal e verbal.
II – Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das
equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias;
Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais;
Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica;
Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento,
superfície, massa, capacidade, tempo e volume, Leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
III – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e História e Geografia do Estado do Espírito Santo e do Município,
Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. Trabalho em equipe, relações do trabalho, humanização intra-equipes e no
atendimento ao público usuário.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

ANALISTA DE SISTEMA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos, de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbal/período simples: termos associados ao nome e ao verbal); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III - Conhecimentos Específicos: Sistemas Operacionais; Windows 95/98/2000/NT; Noções de Hardware: instalação, uso e conceitos;
Noções de Rede: Windows NT, Windows 2000 e Windows 98; Cuidados com equipamentos e programas; Limpeza do ambiente de trabalho;
Segurança de dados: Backup, Antivírus.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa

ASSISTENTE SOCIAL
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “que” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbal/período simples: termos associados ao nome e ao verbal); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
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III – Conhecimentos Específicos: A Pesquisa no Debate Contemporâneo o e Serviço Social – ABESS – Caderno 5; Desenvolvimento da
Comunidade e Participação – Maria Luiza de Souza – Ed. Cortez – 5ª edição; Das Origens à Araxá – Antonio Geraldo Aguiar – Ed. Cortez – 5ª
edição; Renovação e Conservadorismo no Serviço Social – Marilda V. Iamamoto – Ed. Cortez – 3ª edição; Serviço Social e Ética, convite a
uma nova práxis – Dilsia Adeodata Bonetti – ed. Cortez, 1996; A produção do Conhecimento e o Serviço Social – Alba Marinho Pinto de
Carvalho – Ed. Cortez, 1992; Pesquisa Social – Método e Técnicas – Roberto Jarry Richardson – Ed. Atlas; Avaliação de Projetos Sociais –
Ernesto Cohen e Rolando Franco – Ed. Vozes; Pesquisa em Serviço Social – Utopia e Realidade – Aglair Alencar Setúbal – Ed. Cortez;
Relações Sociais e Serviço Social no Brasil – Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho – Ed. Cortez; Saúde Mental e Serviço Social – Eduardo
Mourão Vasconcelos... – Ed. Cortez; O feitiço da ajuda – As determinações do Serviço Social na Empresa – Ana Elizabete da Mota – Ed.
Cortez; Estatuto da Criança e do Adolescente comentado – Paulo Lúcio Nogueira – Ed. Saraiva; Capitalismo Monopolista e Serviço Social –
José Paulo Netto – Ed. Cortez; Serviço Social na Contemporaneidade – Trabalho e Formação Profissional – Marilda V. Lamamoto – Ed.
Cortez; Planejamento – Introdução a Metodologia do Planejamento Social – Myria Veras Baptista – Ed. Moraes Ltda.; Saber Profissional e
Poder Institucional – Vicente de Paulo Faleiros – Ed. Cortez; Código de Ética Profissional; Equipe multiprofissional; Lei 8.742/93 - Lei Orgânica
da Assistência Social; Metodologia do Planejamento; Lei 8662/93 – Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social; Lei 8.069, de
13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; Constituição Federal: Artigos 5º a 11 (Os Direitos e Garantias
Fundamentais); Artigos 193 a 195 (Da Ordem Social); Artigos 196 a 200 (Da Saúde) Artigos 201 e 202 (Da Previdência Social); Artigos 203 e
204 (Da Assistência Social); Artigos 205 a 217 (Da Educação, da Cultura e do Desporto); Artigos 226 a 230 (Da Família, da Criança, do
Adolescente e do Idoso); Lei 8.842 de 04/01/1994 (Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso – PNI);
Decreto 1.744 de 08/12/1995 (Regulamenta o benefício da prestação continuada devido à pessoa portadora de necessidades especiais e ao
idoso); NOB 01/98-Norma Operacional Básica da Assistência Social; Lei 7.853 – Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de necessidades
especiais, etc. Lei 9.533/97 – Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem programas de garantia de
renda mínima a associados a ações sócio-educativas; Lei 9.604/98 – Dispõe sobre prestações de contas de aplicação de recursos a que se
refere à Lei 8.742/93; Decreto 2609/98 – Regulamenta a concessão de apoio financeiro aos municípios, de que trata a Lei 9.533/97;
Metodologia: Abordagem individual e grupal; Lei de Diretrizes e Bases n. 9.394 de 20/07/1996 Título I – da Educação - Título II – dos Princípios
e fins da Educação Nacional - Título III – do Direito à Educação e do Dever de Educar – Título IV – da Organização da Educação Nacional, da
Educação Infantil; Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intraequipes e atendimento ao público usuário Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, etc.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de natureza literária e científica – Significação das palavras no contexto lingüístico –
Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição – Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não verbal/língua escrita e língua
oral/variação lingüística – Denotação e conotação – Ortografia (regular e irregular) – Divisão silábica (no texto) – Emprego dos sinais de
pontuação no texto – Acentuação gráfica – Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical) – Aspectos
morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo) – O processo de
coordenação e subordinação (emprego dos conectivos) – Concordâncias: nominal e verbal.
II – Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das
equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias;
Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais;
Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica;
Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento,
superfície, massa, capacidade, tempo e volume, Leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
III – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e História e Geografia do Estado do Espírito Santo e do Município,
Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. Trabalho em equipe, relações do trabalho, humanização intra-equipes e no
atendimento ao público usuário.
IV - Conhecimentos Específicos: Ética profissional: Código de Ética e Legislação profissional do COFEN e COREN e relações humanas.
Noções básicas de anatomia e fisiologia humanas. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, higiene, conforto, preparo e desinfecção do
leito, transporte, enteroclismas, tratamento de feridas e curativos, oxigenoterapia e nebulização, hidratação, coleta de material para exames
laboratoriais, ataduras, aplicações quentes e frias, cuidados com a pele, sondagens e drenos, procedimentos pós-morte, prontuário e anotação
de enfermagem. Fármacos: conceitos e tipos, efeitos gerais e colaterais, cálculo de soluções: vias de administração de medicamentos.
Enfermagem em ambulatório de urgência e emergência. Central de material esterilizado: objetivos, métodos e procedimentos específicos de
preparo, desinfecção e esterilização de materiais. Enfermagem obstétrica e ginecológica. Enfermagem neonatal e pediátrica. Enfermagem em
saúde pública: Programas de atenção à saúde da mulher, criança, adolescente, prevenção, controle e tratamento de doenças crônicodegenerativas, infecto-contagiosas, doenças sexualmente transmissíveis e vacinação segundo o Ministério da Saúde. Saúde mental e
psiquiatria.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

AUXILIAR DE MECÂNICO, AUXILIAR GERAL, BOMBEIRO HIDRÁULICO, CALCETEIRO, COVEIRO,
JARDINEIRO, MERENDEIRA, PEDREIRO, TRABALHADOR BRAÇAL E VIGIA
I - Língua Portuguesa: Interpretação de textos de diferentes tipologias textuais – Significação das palavras no contexto – Linguagem e
comunicação: Linguagem verbal e não-verbal/ Língua oral e língua escrita/Variação lingüística – Ortografia: regular e irregular – Divisão
silábica – Emprego dos sinais de pontuação no texto – Acentuação gráfica – Concordâncias: nominal e verbal – Emprego de conectivos
(pronome, conjunção e preposição)
II - Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro operações;
Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou
Terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações.
Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais;
leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
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III - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil, do Estado do Espírito Santo e do Município, Atualidades Locais,
Nacionais e Internacionais e Curiosidades.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

BIÓLOGO
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbal/período simples: termos associados ao nome e ao verbal); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III - Conhecimentos Específicos: Bactérias patogênicas: Morfologia e ultra-estrutura: Dimensões, formas e agrupamentos das células;
fragelos, microfibrilas, cápsulas e camadas limosas, parede celular (diferenças entre bactérias Gram positivas e Gram negativas), protoplastos
e esferoplastos, espaço periplásmico, membrana plasmática, estruturas citoplasmáticas. Fisiologia: Nutrientes, condições de crescimento,
transportes através de membrana, crescimento populacional, reprodução, espoluração e germinação. Isolamento e identificação: Técnicas de
amostragem, isolamento e cultivo; microscopia, propriedades tintoriais, identificação metabólica, pesquisas determinantes de patogeneicidade
das respectivas bactérias patogênicas. Utilização dos diversos sistemas de classificação. Bioquímica bacteriana: Metabolismo eterotrófico e
anaeróbio para geração de energia: Glicólise; via pentosefosfato, via Entner-Doudoroff; fermentações alcoólica, lática, propiônica, butirica e
butanodiol. Metabolismo heterotrófico e aeróbio para geração de energia: Ciclo do ácido tricarboxílico, rações anapleróticas, sistemas
transportadores de elétrons e fosforilação oxidativa, superóxido dismutase. Metabolismo lipídeos e proteínas: Desassimilativo. Biossíntese:
Glicogênio, Ácido poli-b-hidroxibutírico, polifosfatos, ácidos teicóicos, peptidioglucanas, lipopolissacarídeos, aminoácidos, proteínas,
nucleotídeos. Integração de metabolismo. Purificação de proteínas e polissarcarídeos. Processos de separação; processos de ruptura celular,
técnicas de recuperação, concentração, fracionamento e purificação. Processos fermentativos. Tecnologia da produção de: Antibióticos por
processos fermentativos e semi-sintéticos. Vacinas. Ácidos orgânicos, Vitaminas, Aminoácidos, Enzimas, Biopolímeros, Biomassa e Proteínas.
Engenharia Bioquímica: Esterilização de equipamentos, meios de fermentação e ar. Agitação e aeração em fermentadores. Condução dos
processos fermentativos (bateladas e contínuo). Cinética dos processos fermentativos. Tipos de fermentadores industriais. Operação e
controles de uma indústria de fermentação. Separação e purificação de produtos de fermentação. Controles da qualidade e biotecnologia:
Controle genético. Controle microbiológico. Controle bioquímico. Controle farmacológico. Controle organoléptico. Utilização da estatística no
controle da qualidade.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa

BIOQUÍMICO
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbal/período simples: termos associados ao nome e ao verbal); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III - Conhecimentos Específicos: Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de
qualidade. Imunologia - Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema
complemento. Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação,
aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas,
toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – técnicas de esterilização, coleta, transporte e
processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em microbiologia. Características morfotintoriais
das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria,
Haemophilus, Hemocultura, Coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos animicrobianos. Parasitologia – Ciclo
vital dos principais parasitos de importância para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e
parasitos do sangue e tecidos. Hematologia – Realização e interpretação do hemograma. Alterações da série eritroide. Principais anemias.
Hemoglobinopatias mais freqüentes. Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. Testes diagnósticos da coagulação
plasmática. Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de
referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e
métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas
específicas: classificação e métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzimas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos
laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios
tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações
clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, testes químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento.
Farmacologia - Interações medicamentosas, agonistas, antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, antiinflamatórios,
cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por
divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Farmácia hospitalar - estrutura, conceito e objetivos, controle de
estoque de medicamentos, manipulação de formas, controle de infecção hospitalar. Legislação - código de ética farmacêutica.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.
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CONTADOR
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular) dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Patrimônio Público; Lançamento; Receitas; Despesas; Tributos; Participação do Município em Tributos
Estaduais e Federais; Aziendas Públicas; Bens Públicos; Estágios da receita orçamentária; Lei 4.320 de 17/03/1964; Contabilidade Pública; Lei
8.666 de 23/06/93 e suas alterações: Lei 8883/94, 9648/98 e 9854/99; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).
Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, etc.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

DESENHISTA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular) dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e redundância);
(emprego dos conectivos) – Sintaxe de concordância: nominal e verbal – Sintaxe de regência: nominal e verbal.
II – Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das
equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias;
Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais;
Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica;
Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento,
superfície, massa, capacidade, tempo e volume, Leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
III - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e do Município, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e
Curiosidades; História Geral; Siglas Nacionais e Internacionais; Países: Capitais, Continentes e Adjetivos Pátrios; Unidades Monetárias dos
Países; Estados Brasileiros e suas capitais com respectivos adjetivos pátrios; História dos Estados Brasileiros.
IV – Conhecimentos Específicos: Cópias e desenvolvimento de projetos; Técnicas de desenho; Normas técnicas; Utilização correta dos
instrumentos e materiais; Dimensões e cálculo de áreas; Desenho de tabelas, diagramas, esquemas, mapas topográficos, circuitos, plantas;
Redução e ampliação de desenho; As escalas; Conhecimentos básicos das normas ABNT para desenho; Projetos de arquitetura e topografia;
Elaboração definitiva dos projetos; Os projetos e as normas dos Códigos Sanitários e Lei do Uso e Ocupação do Solo; Desenho e projetos de
canalização, drenagens, redes de água pluviais, muros de arrimo; Cálculos trigonométricos, geométricos e aritméticos; Noções básicas de
computação; Conhecimentos Gerais de Instrumentos para desenho: réguas, escalas, esquadros, transferidor, equipamentos para cópias
heliográficas, tecnígrafos, normógrafos; Auto Cad.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

ELETRICISTA
I - Língua Portuguesa: Interpretação de textos de diferentes tipologias textuais – Significação das palavras no contexto – Linguagem e
comunicação: Linguagem verbal e não-verbal/ Língua oral e língua escrita/Variação lingüística – Ortografia: regular e irregular – Divisão
silábica – Emprego dos sinais de pontuação no texto – Acentuação gráfica – Concordâncias: nominal e verbal – Emprego de conectivos
(pronome, conjunção e preposição)
II - Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro operações;
Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou
Terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações.
Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais;
leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
III - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil, do Estado do Espírito Santo e do Município, Atualidades Locais,
Nacionais e Internacionais e Curiosidades.
IV – Conhecimento Específico: Conceitos Básicos de Eletricidade e Eletromagnetismo: Carga Elétrica, Lei de Coulomb, Campo Elétrico,
Potencial e diferença de Potencial, Campo Magnético, Lei de Ampère, Lei de Faraday, Lei de Lenz, Força Magnetomotriz. Circuitos Magnéticos
e Transformadores. Circuitos de Corrente Contínua e Circuitos de Corrente Alternada. Resistor, Capacitor, Indutor. Circuitos Resistivos e
Circuitos R,L,C série e paralelo. Leis de Kirchhoff. Potência Ativa e Potência Aparente. Fator de Potência. Circuitos Trifásicos. Instalações
Elétricas: Circuitos de Alimentação, Dimensionamento dos Condutores. Quadros Gerais e de Distribuição. Chaves. Proteção. Resistência de
Terra. Aterramento. Pára-Raios. Luminotécnica. Grandezas Fundamentais da Luminotécnica. Métodos de Cálculo. Lâmpadas e Luminárias.
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Iluminação Incandescente, Fluorescente, Vapor Metálico e Vapor de Sódio. Interruptores e Ignitores. Controle de Intensidade Luminosa.
Comando da Iluminação por células fotoelétricas. Iluminação Externa e de Vias Públicas. Trabalho em equipe, relações do trabalho,
humanização intra-equipes e no atendimento ao público usuário.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

ENFERMEIRO
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular) dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Fundamentos e exercício da enfermagem; Lei do exercício profissional - análise crítica; ética em
enfermagem; teorias de enfermagem; semiologia; procedimentos técnicos na assistência de enfermagem. Práticas educativas do enfermeiro
para a equipe e clientes; controle da infecção hospitalar. Administração dos serviços de enfermagem: planejamento e organização na
administração e na assistência de enfermagem – competências do enfermeiro; Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem;
administração de pessoal e de recursos materiais na enfermagem. Manuais de normas, rotinas e procedimentos das ações de enfermagem;
auditoria dos serviços e da assistência Teorias administrativas e enfermagem. Programas do Ministério da Saúde: atuação do enfermeiro nas
ações dos programas de imunização da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, de DST e AIDS, de hanseníase, de pneumologia
sanitária, de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Atuação do enfermeiro na assistência de enfermagem às crianças, adolescentes, adultos
e idosos: com intercorrências clínicas, portadores de doenças transmissíveis, com distúrbios mentais, em situação cirúrgica, no pré, trans e
pós-operatório. Situações de emergências e urgências: clínicas, cirúrgicas e traumato-ortopédicas. Necessidades de terapia intensiva. Atuação
do enfermeiro na assistência à mulher: no planejamento familiar e pré-natal; na gestação, parto, puerpério, climatério fisiológico e patológico,
nas afecções ginecológicas clínicas e cirúrgicas. Assistência integral à saúde do recém-nascido: nos cuidados imediatos e mediatos pós-parto,
nas intercorrências clínicas e cirúrgicas, e em situações de terapia intensiva. Políticas públicas em saúde. Lei orgânica de saúde a partir da
Constituição de 1988. Bases epidemiológicas da saúde pública.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbal/período simples: termos associados ao nome e ao verbal); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Genética: Macromoléculas informacionais, transmissão da informação genética; biotecnologia animal e
vegetal. Agroecologia: Conceitos e princípios de agroecologia. Ecologia: fluxos de energia e nutrientes na agricultura; interações, diversidade e
estabilidade em agroecossistemas; transição da agricultura convencional à agricultura ecológica. Agrotóxicos: Conceito e características dos
produtos; procedimentos de manipulação; periculosidade e impacto do uso de agrotóxicos no ambiente. Controle Biológico: Principais agentes
- grupos e características; métodos e planejamento de controle biológico; Planejamento e implantação de programas de controle biológico.
Administração agrícola: Organização e operação das atividades agrícolas; Planejamento e desenvolvimento das atividades agrícolas.
Edafologia: Gênese, morfologia e classificação de solos; Capacidade de uso e conservação de solos; Fertilidade de solos, fertilizantes e
corretivos; Microbiologia de solos. Fitotecnia e ecologia agrícola; Agrometeorologia; Recursos naturais renováveis; Grandes culturas anuais e
perenes; Horticultura; Fruticultura; Silvicultura; Parques e jardins; Recursos naturais renováveis; Desenvolvimento agrícola sustentado;
Sistemas agrossilvopastoris; Tecnologia de sementes. Fitossanidade: Fitopatologia; Entomologia agrícola; Controle de plantas daninhas;
Manejo integrado de doenças, pragas e plantas daninhas. Mecanização agrícola: Máquinas e implementos agrícolas; Implementos para tração
animal. Manejo da água: Hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultura; Irrigação e drenagem para fins agrícolas. Geoprocessamento:
Geoposicionamento e Cartografia. Construções e energia rural: Construções rurais e suas instalações complementares; Fontes de energia nas
atividades agropecuárias. Sociologia e desenvolvimento rural: Economia e crédito rural; Extensão rural. Zootecnia: Agrostologia; Produção
animal; Nutrição animal. Tecnologia de alimentos: Transformação de alimentos; Conservação de alimentos; Secagem, beneficiamento e
armazenamento de sementes. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes e atendimento ao público usuário.
Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, etc.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

ENGENHEIRO CIVIL
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
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elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Geologia Aplicada à engenharia; Resistência dos materiais; Estrutura de madeira; Estrutura metálica;
Materiais de Construção Civil; Hidráulica Geral; Teoria das Estruturas; Mecânica do Solo; Sistemas de abastecimentos de água; Hidrologia
Aplicada; Construção Civil; Construção em concreto; Estradas; Sistemas de esgoto; Instalações Hidráulicas e Sanitárias; Técnica e economia
dos transportes; Arquitetura; Maciços e obras de terra; Pontes de concreto; Fundações; Urbanismo; Estatística; Topografia Geral; Instalações
elétricas; Sistemas de Tratamento de Esgoto; Auto Cad. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes e atendimento
ao público usuário. Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, etc.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

ENGENHEIRO FLORESTAL
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: 1) Uso sustentado dos recursos florestais. 2) Equilíbrio dos ecossistemas. 3) Avaliação do potencial
biológico dos Ecossistemas Florestais. 4) Gerenciamento de Unidades de Conservação e Preservação Ambiental. 5) Impacto Ambiental e
Recuperação de Areas degradadas. 6) Inventário e Avaliação de Patrimônio Natural. 7) Sistemática Vegetal. 8) Práticas de laboratório de
Silvicultura. 9) Máquinas e Equipamentos nas práticas florestais. 10) Entomologia Florestal. 11) Fitologia Florestal. 12) Viveiro Florestal e
produção de mudas. 13) Silvicultura. 14) Manejo de recursos florestais. 15) Plano de manejo de unidades de conservação. 16) Uso sustentado
da vegetação nativa. 17) Espécies florestais do Brasil. 18) Volumetria de madeira. 19) Projetos paisagísticos. Legislação Municipal. Trabalho
em equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes e atendimento ao público usuário. Noções básicas de informática: Windows,
Word, Excel, etc.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

ESCRITURÁRIO, OPERADOR DE COMPUTADOR, SECRETÁRIO ESCOLAR, TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM INFORMÁTICA E COORDENADOR DE CRECHE
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de natureza literária e científica – Significação das palavras no contexto lingüístico –
Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição – Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não verbal/língua escrita e língua
oral/variação lingüística – Denotação e conotação – Ortografia (regular e irregular) – Divisão silábica (no texto) – Emprego dos sinais de
pontuação no texto – Acentuação gráfica – Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical) – Aspectos
morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo) – O processo de
coordenação e subordinação (emprego dos conectivos) – Concordâncias: nominal e verbal.
II – Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das
equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias;
Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais;
Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica;
Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento,
superfície, massa, capacidade, tempo e volume, Leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
III – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e História e Geografia do Estado do Espírito Santo e do Município,
Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. Trabalho em equipe, relações do trabalho, humanização intra-equipes e no
atendimento ao público usuário.
IV – Conhecimento Específico: Serviços de arquivo de documentos: guias/projeção, pastas, guias de falta. Métodos de arquivamento:
alfabético, numérico, geográfico, cronológico, específico/assunto, misto. Correspondência oficial: definição; recepção da correspondência,
expedição da correspondência; tipos: carta, circular, memorando, ofício. Equipamentos: máquina de escrever, máquina de calcular, máquina
de reproduzir. Estatuto dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, Lei 4.320; Lei 8666 e suas alterações posteriores; Constituição
Federal Art. (1º ao 45); Lei 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, etc.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

FISIOTERAPEUTA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
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narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância).
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Semiologia fisioterápica, testes musculares e goniometria; Equipe de reabilitação; Fisiologia do movimento;
Fisiologia do exercício; Cinesioterapia e Técnicas especiais de reeducação motora: Bobath, Kabat, Cinesioterapia ativa, passiva e
manipulações; Eletroterapia de baixa freqüência: corrente galvânica, farádica, diadinâmica, iotoforese, estimulação elétrica; Ultra-som;
Termoterapia; Crioterapia; Ultravioleta; Hidroterapia; Trações; Eletrodiagnóstico: exame elétrico clássico, cronaxia, reobase, curva intensidade
– duração; Eletromiografia, velocidade de condução nervosa motora e sensitiva; Atividade de vida diária: postura no leito, transferências, treino
para independência funcional; Reabilitação profissional; Marcha normal e patológica; Meios auxiliares de marcha; Órteses e Próteses de MMI e
MMSS; Reabilitação dos amputados; Reabilitação dos traumas do esporte; Reabilitação nas fraturas e grandes traumatizados; Reabilitação em
ortopedia; Reabilitação em neurologia: Processos neurológicos motores periféricos, acidentes vasculares encefálicos, miopatias, amiotrofias,
traumatismos crânio-encefálicos, traumatismos raque-medulares, esclerose múltipla (e outros processos degenerativos), mielomeningocele,
Parkinson (e outras afecções do sistema extrapiramidal), paralisia cerebral; Reabilitação em Reumatologia; Reabilitação nas patologias da
coluna vertebral; Reeducação de esfíncteres: bexiga neurogênica, incontinência urinária e anal; Escaras de decúbito: etiologia, prevenção e
tratamento; Reabilitação em Pneumologia: fisiopatologia, cinesioterapia respiratória, drenagem postural, ventilação mecânica; Reabilitação
cardíaca; Reabilitação nas moléstias vasculares periféricas; Organização de um centro de reabilitação. Noções básicas de informática:
Windows, Word, Excel, etc.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

FONOAUDIOLÓGO
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbal/período simples: termos associados ao nome e ao verbal); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Dislalia; retardo da fala; retardo da linguagem; fissura lábio palatina; deglutição atípica; deficiente mental;
paralisia cerebral; deficiente auditivo; distúrbio articulatório; gagueira; distúrbio de leitura e escrita; voz; audiologia; afasia; síndrome;
aleitamento materno. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes e atendimento ao público usuário. Noções básicas
de informática: Windows, Word, Excel, etc.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa

MECÂNICO MÁQUINAS PESADAS E MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
I- Língua Portuguesa: Interpretação de textos de diferentes tipologias textuais – Significação das palavras no contexto – Linguagem e
comunicação: Linguagem verbal e não-verbal/ Língua oral e língua escrita/Variação lingüística – Ortografia: regular e irregular – Divisão
silábica – Emprego dos sinais de pontuação no texto – Acentuação gráfica – Concordâncias: nominal e verbal – Emprego de conectivos
(pronome, conjunção e preposição)
II- Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro operações;
Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou
Terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações.
Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais;
leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
III- Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil, do Estado do Espírito Santo e do Município, Atualidades Locais,
Nacionais e Internacionais e Curiosidades.
IV– Conhecimento Específico: Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos; conhecimentos geral e específico das técnicas
de lubrificação de veículos automotores; manutenção de máquinas, abastecimento, lubrificação e emprego de graxas; sistema de freios:
conserto, troca e recuperação; sistema de suspensão: conserto, troca e recuperação; sistema elétrico: conserto, troca e recuperação; sistema
de injeção eletrônica; sistema de ventilação, ar condicionado e portas elétricas; sistema de arrefecimento: conserto, troca e recuperação;
atualização de tecnologia inerente à profissão de mecânico; procedimentos para atender socorros, utilização de guinchos, noções de
segurança no trabalho. Conhecimentos de operacionalização de máquinas pesadas de rodas ou esteiras, de lâminas, escarificador e caçamba
móvel, escavação, remoção e carga de terra, pedra, areia e cascalho; nivelamento de terrenos, estradas e pistas de aeroportos, manutenção
de máquinas, abastecimento, lubrificação e emprego de graxas, registros necessários sobre maquinário pesado, registro de horas de
máquinas, quilometragem de veículos, número de viagens, distâncias de aplicação de materiais de empréstimo, jazido ou bota-fora,
classificação quanto ao tipo de carga (ruim, médio ou boa), orientação e instrução de manobras de máquina e veículos, defeitos simples do
motor; procedimento correta para economizar combustível; cuidados necessários para conservar a máquina em boas condições mecânicas;
sistema de freios; defeitos simples do sistema elétrico, regras gerais de circulação; regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção;
regra de preferência; velocidades permitidas; classificação das vias; deveres e proibições; infrações básicas para a apreensão de documento
de habilitação, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito; infrações básicas para a cassação do documento de habilitação; principais
crimes e contravenções, sinais sonoros e gestos de Agentes de Autoridade de Trânsito; tipos de sinalização; placas de regulamentação,
advertência e indicação; sinais luminosos; mecânica de veículo automotor.
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Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa

MÉDICO CARDIOLOGISTA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Insuficiência Coronariana: Aguda; Crônica; Válvula Patias;
Cardiopatia Congênita; Arritmia Cardíaca. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública, Atualidades sobre Medicina Geral; Medicina
Preventiva.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação ou seja o candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao
programa.

MÉDICO CLÍNICO GERAL
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Doenças causadas por bactérias; Doenças causadas por vírus; Doenças causadas por fungos; Doenças
causadas por helmintos e protozoários; Insuficiência cardíaca; Febre reumática; Cardiopatia vascular; Cardiopatia isquêmica; Cor pulmonale;
Miocardiopatias e miocardites; Doença pericárdica; Hipertensão arterial; Asma; Doenças pulmonares ambientais; Pneumonia e abscesso
pulmonar; Bronquiectasia; Bronquite crônica, enfisema e obstrução crônica das vias aéreas; Doenças das vias respiratórias superiores;
Tromboembolismo pulmonar; Neoplasias do pulmão; Insuficiência renal aguda - Abdômen agudo - diagnóstico – diferenças; Insuficiência renal
crônica - colpites e cervicites (ginecologia); Infecção de vias urinárias, pielonefrite; Nefrolitíase; Tumores do trato urinário; Doenças do esôfago;
Doenças do estômago; Doenças do intestino delgado e grosso; Hepatite aguda; Hepatite crônica; Cirrose; Tumores do fígado; Doenças da
vesícula biliar e canais biliares; Doenças do pâncreas; Anemias; Distúrbios hemorrágicos; Leucoses e linfomas; Distúrbios imunológicos; Artrite
reumatóide; Artrite infecciosa; Esclerose sistêmica progressiva; Lupus eritematoso sistêmico; Diabetes mellitus; Doenças da tireóide; Disfunção
e tumores de supra renal; Epilepsias e distúrbios convulsivos; Doenças vasculares cerebrais; Infecções do sistema nervoso central; Doenças
carenciais e tumores do sistema nervoso central; Terapêutica médica e interação medicamentosa; Agentes anti-infecciosos, quimioterápicos e
antibióticos; Primeiros socorros em Ortopedia; Distúrbios hidroeletrólitos – reidratação; Obstetrícia.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação ou seja o candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao
programa.

MÉDICO DERMATOLOGISTA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Erupções eczematosas, eritemato-escamosas, eritemato-purpúricas, papulo-pruriginosas, vésico-bolhosas.
Afecções ulcerosas de membros inferiores. Acne e erupções acneiformes. Lúpus eritematoso. Dermatomiosite e esclerodermia: quadro clínico;
diagnóstico e tratamento. Vasculites. Piodermites. Doenças sexualmente transmissíveis. Hanseníase. Micoses superficiais. racoccidiodomicose
e outras micoses profundas. Dermatoviroses. Leishmaniose tegumentar americana e outras dermatoses zooparasitárias. Erupções por drogas
e toxinas. Tumores benignos e malignos da pele. Afecções congênitas e hereditárias; ictiose, epidermólise bolhosa, xeroderma pigmentoso,
urticária pigmentosa, neurofibromatose, doença de Hailey-Hailey, moléstia de Darier, incontinência pigmentar.
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Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação ou seja o candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao
programa.

MÉDICO GERIATRA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular)/dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Aspectos demográficos e sociais do envelhecimento populacional. Problema da senilidade no mundo
moderno. Biologia do envelhecimento. Aspectos metabólicos e estruturais. Teorias. Particularidades do sistema cardiovascular no idoso.
Alterações estruturais. Arterosclerose. Hipotensão. Hipertensão. Insuficiência cardíaco-congestiva. Arritmias. Coronariopatias. Tromboses.
Embolias. Artrites. Distúrbios de memória. Demência. Delírio. Depressão. Síndrome de Parkson. Acidente Vascular Cerebral. Distúrbios do
sono. Sistema respiratório. Pneumonias. Enfisema. Bronquites. Asmas. Tuberculose. Tabagismo. Aparelho digestivo - alterações próprias do
envelhecimento. Distúrbios da deglutição. Doença péptica. Litíase biliar. Doenças intestinais. Hepatopatias. Aspectos nutricionais. Aparelho
gineco-urinário. Alterações anatômicas e funcionais próprias do envelhecimento e suas conseqüências. Climatério e senilidade. Doenças da
próstata. Incontinência urinária. Endócrinopatias: Diabetes mellitus. Doenças da tireóide. Doenças da paratireóide. Doenças do eixo
hipotálamo-hipofise-adrenal. Sistema ósteo-articular, doenças reumatológicas. Osteoartrose. Gota. Osteoporose. Quedas. Aspectos
traumatológicos. Alterações hematológicas - Anemias. Leucose. Mieloma. Alterações e afecções da pele relacionadas ao envelhecimento.
Farmacocinética e farmacodinâmica das drogas de uso corrente em geriatria - interação medicamentosa fármaco-iatrogenia. Terapêutica
cirúrgica no idoso - Anestesia. Pré e pós-operatório. Câncer na terceira idade. Sexualidade no idoso. Internação hospitalar e noções de
hospitaldia. Relação médico-paciente-família. Código de Ética Médica.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação ou seja o candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao
programa.

MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Clínica Geral: Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do Aparelho Respiratório. Pneumonias.
Hematológico. Transfusões de sangue e derivados. Doenças do Tecido Conjuntivo e Músculoesqueléticas. Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas Doenças
Neurológicas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Infecciosas. Doenças Dermatológicas. Doenças Oculares. Doenças do Nariz, Ouvido e
Garganta. Ginecologia e Obstetrícia. Legislação e Saúde Pública: Organização de Sistemas de Serviços de Saúde, o Sistema Único de
Saúde (SUS), o Programa Saúde da Família (PSF). Atenção Primária à Saúde (APS). Prevenção, diagnóstico e tratamento de
doenças/problemas freqüentes: diabete, infecções de vias aéreas, hipertensão, depressão, ansiedade, infecções urinárias, gastroenterite,
doenças sexualmente transmissíveis. Identificação e abordagem de riscos para morbimortalidade em doenças freqüentes. Imunizações. Saúde
da Criança: aleitamento materno, desnutrição, gastroenterite aguda, infecções respiratórias agudas. O papel da educação em saúde nos
diferentes níveis de intervenção do processo saúde-doença: a) promoção da saúde. b) prevenção de doenças. c) tratamento. d) recuperação Prevenção em traumas no trânsito e por violência interpessoal. Prevenção nas doenças ocupacionais. Princípios da medicina geriátrica. Uso
de drogas (tabaco, álcool, maconha, cocaína, sedativos e excitantes do SNC, alucinógenos). Sistema de registro, notificações de doenças,
atestados. Vigilância epidemiológica. Vigilância sanitária. Epidemiologia. Bases clínico-epidemiológicas das condutas médicas. Medidas de
freqüência de doenças, medidas de associação. Rastreamento de doenças. Testes Diagnósticos: Sensibilidade e especificidade.
Delineamentos de pesquisas. Identificação e/ou controle de erros aleatórios e sistemáticos em pesquisa epidemiológica. Validação. Principais
indicadores da saúde da população brasileira. Genética Médica: Padrões de herança; Síndromes; Teratógenos; Genética e câncer.
Aconselhamento genético. Específica: Ginecologia. Amenorréias. Climatério. Consulta ginecológica. Doenças da mama. Doenças
sexualmente transmissíveis e SIDA. Dor pélvica. Endocrinopatia ginecológica. Endometriose. Ginecologia infanto-juvenil. Infecções genitais.
Neoplasias genitais. Planejamento familiar. Reprodução humana. Sangramento genital. Sexologia. Tensão pré-menstrual. Uroginecologia.
Violência sexual. Obstetrícia. Abortamento. Amamentação. Assistência ao parto. Assistência pré-natal. Diabete gestacional. Diagnóstico de
gestação. Doença hipertensiva. Fórcipe e cesariana. Gemelaridade. Gestação de alto risco. Gestação ectópica. Incompatibilidade sangüínea
materno-fetal. Indução do parto. Infecções. Intercorrências clínico-cirúrgicas na gestação. Medicina fetal. Neoplasia trofoblástica. Pósmaturidade. Prematuridade. Puerpério. Ruptura prematura de membranas. Sangramento do terceiro trimestre. Semiologia obstétrica. Uso de
drogas durante a gestação e a amamentação.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação ou seja o candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao
programa.
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MÉDICO NEUROLOGISTA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso Central e Periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos
do Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbio da
atividade cortical superior; comas e distúrbios do estado da consciência: distúrbios do movimento; distúrbios do sono. Doença cérebrovascular. Doenças neuromusculares - nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças
desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e
transtornos do fluxo liquórico; cefaléias; desgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do
trauma e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da propedêutica armada em neurologia: líquor, neuroimagem, estudos
neurofisiológicos - eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. 9. MÉDICO
JÚNIOR - NEUROPEDIATRA Exame neurológico do escolar. Déficit visual. Associado a doenças neurológicas. Déficit auditivo. Vertigem.
Convulsão febril. Estado de mal epilético. Epilepsia e Síndromes epiléticas mais comuns da infância. Paralisia cerebral. Atraso global do
desenvolvimento e retardo mental. Dislexia. Hiperatividade - déficit de atenção. Autismo. Tiques e Síndrome de Tourette. Cefaléias mais
comuns da infância. Tumores intracranianos. Meningites e encefálico. Síncope e distúrbios relacionados. Distúrbios do sono, dissonias e
parassonias. Perda de fôlego. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo não acidental em crianças. Coma. Complicações
neurológicas das necessidades especiaiss nutricionais. Envenenamentos e intoxicações. Anormalidades cromossômicas mais comuns.
Síndromes neurocultâneas. Hipertensão intracraniana. Malformações congênitas. Doenças neuromusculares mais prevalecentes. Doenças
neurológicas associadas a prematuridade. Encefalopatia hipóxico-isquêmica. Alterações do crescimento e desenvolvimento.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação ou seja o candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao
programa.

MÉDICO PEDIATRA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Embriologia - Crescimento e desenvolvimento – fatores extrínsecos e intrínsecos que influenciam o
crescimento e desenvolvimento, formas de crescimento, crescimento físico, desenvolvimento neurológico, psíquico e motor. Recém nascidos aparelhos e sistemas, cuidados indispensáveis na sala de parto, escore de APGAR, prematuridade e retardo do crescimento intra uterino,
recém nascido de alto risco, traumatismo durante o parto, distúrbios respiratórios do recém nascido, surfactante pulmonar exógeno (SPE),
oxigenioterpia, icterícia neonatal, distúrbios metabólicos, septicemia neonatal, infecções congênitas. UTI neonatal - procedimentos e condutas.
Imunizações - Imunidade Inata, resposta imune adaptativa, vacinação e Imunização, tipos de vacinas, via de administração das vacinas,
contra indicações, reações adversas, calendário vacinal. Adolescência - crescimento físico, sexo feminino e masculino, desenvolvimento
puberal feminino e masculino. Aleitamento materno - vantagens do aleitamento materno, causas do desmame precoce, psicofisiologia da
lactação, fases da produção láctea, afecções da mama, aleitamento e antlconcepção, drogas compatíveis com a amamentação, situações em
que a mãe não deve amamentar, recém nascido prematuro, prevenção da lactação, curvas de peso e aleitamento materno exclusivo, nutrição
na gestação e lactação, desmame precoce e relactação, banco de leite humano. Desnutrição - desnutrição energético-protéica, epidemiologia,
manifestações clínicas, classificação, desnutrição primária grave, alterações anátomo-patológicas, tratamento, síndrome de recuperação
nutricional. Disvitaminoses - classificação das vitaminas, diagnóstico, tratamento, prevenção, fisiologia da absorção e excreção. Obesidade diagnóstico, tratamento, prevenção. Desidratação e hidratação venosa - Tipos de desidratação aguda, desidratação hipotônica, desidratação
hipertônica, hidratação venosa (fase de expansão - rápida - e fase de manutenção e reposição). Doenças diarréicas - assistência e controle.
Cardiopatias congênitas – classificação, etiologia, fisiopatologia, manifestações Clínica, diagnóstico, tratamento. Doenças exantemáticas
em pediatria – classificação, etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico, profilaxia. Doenças nas vias aéreas superiores –
anatomia e fisiologia das V.A.S., principais patologias das vias aéreas (etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico,
tratamento). Pneumonias na Infância - exame radiológico, patógenos específicos, pneumonias virais e bacterianas, tratamento. Assistência
e controle das infecções respiratórias agudas - avaliação e condutas, medicamentos. Convulsões – classificação, avaliação, diagnóstico,
tratamento. Infecção do trato urinário - classificação, avaliação, diagnóstico, tratamento. Maus tratos na infância - conduta médica. Refluxo
vesicoureteral (RVU) - classificação, avaliação, diagnóstico, tratamento, Tumores - classificação, avaliação, diagnóstico, tratamento.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação ou seja o candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao
programa.

MÉDICO PSIQUIATRA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
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narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos; Demências na senilidade e pré-senilidade; Transtornos
Mentais Orgânicos induzidos por substâncias psicoativas; Esquizofrenia; Transtorno delirante paranóico; Transtornos Psicóticos S.O.E.;
Transtornos afetivos; Transtornos de Ansiedade; Transtornos Somatomorfos; Transtornos Dissociativos; Transtornos Sexuais; Transtornos do
Sono; Transtornos Factícios; Transtornos de Personalidade; Transtornos da Alimentação; Psiquiatria Infantil; Psiquiatria Comunitária;
Psiquiatria Forense; Emergências psiquiátricas; Epidemiologia dos Transtornos Mentais; Testes Laboratoriais e outros Testes;
Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes; Psicoterapias. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina
Geral.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação ou seja o candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao
programa.

MÉDICO ORTOPEDISTA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância).
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Princípios gerais da ortopedia; Infecções articulares; Tumores; Fraturas e luxações; Distúrbios de
músculos, tendões e estruturas associadas; Distúrbios traumáticos das articulações; Anomalias congênitas; Traumatismos e doenças da
coluna vertebral; Artroscopia; Traumatologia infantil. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação ou seja o candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao
programa.

MÉDICO VETERINÁRIO
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: I - Extensão Rural - Projetos de extensão rural; elementos essenciais - Noções de comunicação rural Noções de educação de adultos - Metodologia II - Produção Animal - Bovinocultura de corte - Bovinocultura leiteira - Formação e manejo de
pastagens: fenação e silagem - Técnicas básicas e auxiliares para aumentar a eficiência econômica das explorações animais - Manejo de
rebanhos, reprodução animal e inseminação artificial III - Defesa Sanitária Animal - Epidemiologia - Imunologia - Esterilização e desinfecção Etiopatogenia, diagnóstico, tratamento, prevenção, controle e erradicação das principais enfermidades - Infecto-contagiosas e parasitárias,
das espécies bovinas, bubalina, eqüina, suína, ovina, caprinos e avicultura IV - Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal em
Matadouro: Noções gerais sobre inspeção anti-mortem, post-mortem e destinação e aproveitamento das carcaças, resíduos e subprodutos.
Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Veterinária. Noções básicas de informática: Windows, Word,
Excel, etc.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação ou seja o candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao
programa.

MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA E OPERADOR DE MÁQUINAS
I - Língua Portuguesa: Interpretação de textos de diferentes tipologias textuais – Significação das palavras no contexto – Linguagem e
comunicação: Linguagem verbal e não-verbal/ Língua oral e língua escrita/Variação lingüística – Ortografia: regular e irregular – Divisão
silábica – Emprego dos sinais de pontuação no texto – Acentuação gráfica – Concordâncias: nominal e verbal – Emprego de conectivos
(pronome, conjunção e preposição)
II - Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro operações;
Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou
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Terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações.
Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais;
leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
III - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil, do Estado do Espírito Santo e do Município, Atualidades Locais,
Nacionais e Internacionais e Curiosidades.
IV – Conhecimento Específico: LEGISLAÇÃO E REGRAS DE CIRCULAÇÃO: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de
circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de
mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto n. 62.127 de 16/01/68 e Decreto n. 2.327 de 23/09/97.
PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR: Condução de veículos da espécie em via pública; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos
do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários e serão usadas informações
veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

NUTRICIONISTA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Necessidade e recomendações de nutrientes e energia; Digestão, absorção, transporte e excreção dos
nutrientes; Avaliação dietética nutricional; Alimentação equilibrada na promoção da saúde; Dietoterapia em condições clínicas específicas;
Alimentos funcionais; Distúrbios nutricionais (conceito, nomenclatura, classificação, fisiopatologia e tratamento); Nutrição Materno-infantil;
Microbiologia dos alimentos; Conservação dos alimentos X Legislação brasileira; Administração de Serviços de Alimentação e Nutrição;
Sistema APPCC; Ética profissional na saúde. Saúde Pública e SUS. Código de Ética Profissional. Noções básicas de informática: Windows,
Word, Excel, etc.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação ou seja o candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao
programa.

ODONTÓLOGO
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Acidentes Operatórios: - Lipotimia e reações alérgicas; Amálgama Dental: Indicação, preparo cavitário e
restaurações, classe I, II, III, V, manipulação e matrizes; Anestésicos locais e Soluções Anestésicas: Anestesia local, indicações e contra
indicações, complicações de anestesia. Técnica de Anestesia intra-oral e analgésica regional: Maxila, mandíbula; Diagnóstico e Plano de
Tratamento; Dentes Anteriores Fraturados; Esterilização Cirúrgica: Esterilização instrumental e esterilização do material cirúrgico; Exodontia:
Indicações e contra-indicações, período pós-operatório e acidentes e complicações; Período Pré-Operatório: Enfermidade hemorrágica,
doenças endócrinas e metabólicas. Diabetes: Nipovitaminoses, prevenção contra as infecções e prevenção contra as hemorragias; Proteção
do Complexo Dentina-Polpa: Cárie dentária, preparo calvitário, materiais restauradores, agente protetor e indicações de agentes protetores;
Iunumeru de Vidro: Indicações, proteção pulpar e manipulação e confecção da restauração; Restauração com Resina Composta: Cavidades
classe III, IV e V: Indicação preparo cavitário, Técnicas de Restauração, condicionamento ácido do esmalte, mecanismo de ação dos adesivos,
forma de retenção e matrizes; Restaurações Estéticas: Técnica de preparo de cavidades, forma de contorno, forma de resistência, forma de
retenção, remoção da dentina cariada e acabamento das paredes de esmalte; Tratamentos conservadores da Polpa Dentária: Pulpotomia,
curetagem pulpar, tratamento expectante diagnóstico e indicações. Cistos e tumores odontogênicos; Processos Infecciosos: Bacterianos,
fúngicos e virais; Câncer Bucal: Lesões e condições cancerizaveis, tipos de tumores, fatores de risco, prevenção e tipos de tratamentos.
Sistema Único de Saúde, Saúde coletiva em odontologia. Código de Ética profissional.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

PSICOLÓGO
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
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próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância).
II – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município.
III – Conhecimentos Específicos: Histórico da Psicologia; Métodos da Psicologia; O Arco reflexo; A Inteligência; A Motivação e a
Aprendizagem; O processo de aprendizagem segundo Piaget; A Personalidade; A sensação e a percepção; A Psicanálise; A Gestalt-Terapia;
O Behaviorismo; Os testes psicológicos; Etiologia das Necessidades especiais Mentais; Desordens da Personalidade; Necessidades especiais
Mentais; Orientação de Pais; Conhecimentos em Psicomotricidade; Psicoterapia de grupo; Desenvolvimento infantil; Psicoterapia Breve;
Orientação Familiar. Saúde Pública e SUS. Código de Ética Profissional. Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, etc.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e para didáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa

TÉCNICO EM AGRIMENSURA
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de natureza literária e científica – Significação das palavras no contexto lingüístico –
Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição – Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não verbal/língua escrita e língua
oral/variação lingüística – Denotação e conotação – Ortografia (regular e irregular) – Divisão silábica (no texto) – Emprego dos sinais de
pontuação no texto – Acentuação gráfica – Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical) – Aspectos
morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: Termos associados ao nome e ao verbo) – O processo de
coordenação e subordinação (emprego dos conectivos) – Concordâncias: nominal e verbal.
II – Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das
equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias;
Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais;
Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica;
Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento,
superfície, massa, capacidade, tempo e volume, Leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
III - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e História e Geografia do Estado do Espírito Santo e do Município,
Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. Trabalho em equipe, relações do trabalho, humanização intra-equipes e no
atendimento ao público usuário.
IV - Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Específicos: Noções de geometria analítica, trigonometria e noções de escala. Unidades
de medida - comprimento, superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus e grados). Tipos de carta topográfica: noções.
Planimetria, noções de ângulos azimutais e de declinação magnética, de rumos, métodos, noções de coordenadas cartesianas e arbitrárias,
cálculos de poligonais através de ângulos internos, rumos ou azimutes, processo aos ângulos internos ou externos de uma poligonal em
azimute ou rumos. Medidas de ângulos e distâncias entre pontos inacessíveis, fechamento de poligonal: cálculo de áreas e erro de fechamento
angular, noções de cadastro: amarrações quanto às medidas, quanto aos ângulos e quanto aos ângulos e medidas (irradiação). Locação de
curvas: métodos e aplicações. Altimetria: nivelamento e contra-nivelamento. Métodos: geométrico, trigonométrico e taqueométrico. Curvas de
nível: método de obtenção: irradiação taqueométrica, seções transversais e aerofotogrametria. Interpretação de desenhos e plantas. Cálculo
de áreas e volume e de coordenadas.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

TÉCNICO EM ASSOCIATIVISMO
I - Língua Portuguesa: Interpretação de textos de diferentes tipologias textuais – Significação das palavras no contexto – Linguagem e
comunicação: Linguagem verbal e não verbal/ Língua oral e língua escrita/Variação lingüística – Ortografia: regular e irregular – Divisão silábica
– Emprego dos sinais de pontuação no texto – Acentuação gráfica – Concordâncias: nominal e verbal – Emprego de conectivos (pronome,
conjunção e preposição).
II – Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das
equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias;
Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais;
Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica;
Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento,
superfície, massa, capacidade, tempo e volume, Leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
III – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e História e Geografia do Estado do Espírito Santo e do Município,
Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. Trabalho em equipe, relações do trabalho, humanização intra-equipes e no
atendimento ao público usuário.
IV – Conhecimento Específico: Noções gerais sobre: economia cooperativa, associação entre pequenas e micro empresas, cadeias
produtivas, empreendimentos coletivos, diagnósticos municipais e desenvolvimento sustentável; associações: definição, principais
características, tipos de associações, organização de uma associação, público-alvo, legalização de associações e suas obrigações, direitos e
deveres de associados, estatuto de associações; coopertivismo: origem e conceito, finalidade, os ramos do cooperativismo, gestão, legislação,
formação e organização, importância econômica do cooperativismo no Brasil atual, direitos e deveres dos cooperantes, estatuto de
cooperativas; noções básicas sobre elaboração de programas que auxiliem pessoas, organizações e comunidades na construção e gestão de
projetos coletivos, fortalecendo as relações de cooperação e que visem o sucesso pessoal, organizacional e comunitário. Conhecimentos de
ações que visem ampliar as perspectivas de geração de emprego e renda no município.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.
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TÉCNICO EM CONTABILIDADE
I - Língua Portuguesa: Interpretação de textos de diferentes tipologias textuais – Significação das palavras no contexto – Linguagem e
comunicação: Linguagem verbal e não verbal/ Língua oral e língua escrita/Variação lingüística – Ortografia: regular e irregular – Divisão silábica
– Emprego dos sinais de pontuação no texto – Acentuação gráfica – Concordâncias: nominal e verbal – Emprego de conectivos (pronome,
conjunção e preposição)
II – Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das
equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias;
Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais;
Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica;
Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento,
superfície, massa, capacidade, tempo e volume, Leitura e interpretação de gráficos e tabelas
III – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e História e Geografia do Estado do Espírito Santo e do Município,
Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. Trabalho em equipe, relações do trabalho, humanização intra-equipes e no
atendimento ao público usuário.
IV – Conhecimento Específico: Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Patrimônio: componentes, equação elementar do
patrimônio, situação líquida, representação gráfica. Atos e fatos administrativos: conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. Contas:
conceitos, contas de débitos, contas de créditos e saldos. Plano de contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas.
Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de escrituração, métodos e processos.
Contabilização de operações contábeis diversas: juros, descontos, tributos, aluguéis, variação monetária/cambial, folha de pagamento,
compras, vendas e provisões, depreciações e baixa de bens. Análise e conciliações contábeis: conceitos, composição de contas, análise de
contas, conciliação bancária. Balancete de verificação: conceitos, modelos e técnicas de elaboração. Balanço patrimonial: conceitos, objetivo,
composição. Demonstração de resultado de exercício: conceito, objetivo, composição. Noções de matemática financeira. Noções de finanças.
Conceitos básicos de orçamento. Aspectos introdutórios dos princípios de tributos e seus impactos nas operações das empresas.
Conhecimentos básicos de Informática: Word, Excel e Windows.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de natureza literária e científica – Significação das palavras no contexto lingüístico –
Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição – Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não verbal/língua escrita e língua
oral/variação lingüística – Denotação e conotação – Ortografia (regular e irregular) – Divisão silábica (no texto) – Emprego dos sinais de
pontuação no texto – Acentuação gráfica – Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical) – Aspectos
morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: Termos associados ao nome e ao verbo) – O processo de
coordenação e subordinação (emprego dos conectivos) – Concordâncias: nominal e verbal.
II – Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das
equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias;
Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais;
Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica;
Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento,
superfície, massa, capacidade, tempo e volume, Leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
III - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e História e Geografia do Estado do Espírito Santo e do Município,
Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. Trabalho em equipe, relações do trabalho, humanização intra-equipes e no
atendimento ao público usuário.
IV - Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Específicos: Informática: conhecimento e experiência na utilização dos programas Auto
Cad, Excel e Word. Conhecimento em: Desenho Técnico, Projetos e Detalhes técnicos. Materiais de construção, planejamento e orçamento de
obras. Experiência em acompanhamento/ fiscalização de obras. Topografia. Controle da qualidade. Ensaios de materiais de construção.
Técnicas da construção civil. Interpretação de texto, redação descritiva. Estruturas (concreto, metálica, madeira etc.). Alvenarias, coberturas,
revestimentos, acabamentos, esquadrias, ferragens; impermeabilização. Materiais, máquinas e equipamentos de construção civil. Instalações
prediais elétricas, hidráulicas e especiais. Conceitos e fundamentos aplicados à manutenção de edificações públicas e industriais (manutenção
preventiva e corretiva). Leitura e Interpretação de desenhos técnicos. Orçamento de Obras. Matemática Aplicada à construção civil. Conceitos
de Higiene e Segurança no trabalho.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de natureza literária e científica – Significação das palavras no contexto lingüístico –
Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição – Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não verbal/língua escrita e língua
oral/variação lingüística – Denotação e conotação – Ortografia (regular e irregular) – Divisão silábica (no texto) – Emprego dos sinais de
pontuação no texto – Acentuação gráfica – Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical) – Aspectos
morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: Termos associados ao nome e ao verbo) – O processo de
coordenação e subordinação (emprego dos conectivos) – Concordâncias: nominal e verbal.
II – Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das
equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias;
Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais;
Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica;
Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
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Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento,
superfície, massa, capacidade, tempo e volume, Leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
III - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e História e Geografia do Estado do Espírito Santo e do Município,
Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. Trabalho em equipe , relações do trabalho, humanização intra-equipes e no
atendimento ao público usuário.
IV - Conhecimentos Específicos: 1. Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e
parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame; 2. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional; 3.
Introdução as Doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções de epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação
compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas; 4. Socorros de Urgência: parada cardio-respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais
e profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras,
fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras; 5. Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil,
alimentação, doenças mais comuns, berçários e lactários; 6. Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa

TÉCNICO EM LABORATÓRIO
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de natureza literária, técnica e científica – Tipologias textuais: narração, dissertação e
descrição – Significação das palavras no contexto lingüístico: polissemia/denotação e conotação – Linguagem e comunicação: linguagem
verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística – Funções da Linguagem – Figuras de Linguagem – Ortografia (regular e
irregular) – Divisão silábica (no texto) – Emprego dos sinais de pontuação no texto – Acentuação gráfica – Emprego da crase – Significação
dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical) – Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo) – Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise) – O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos) – Sintaxe de concordância: nominal e verbal – Sintaxe de
regência: nominal e verbal.
II – Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das
equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias;
Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais;
Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica;
Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento,
superfície, massa, capacidade, tempo e volume, Leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
III - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e do Município, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e
Curiosidades; História Geral; Siglas Nacionais e Internacionais; Países: Capitais, Continentes e Adjetivos Pátrios; Unidades Monetárias dos
Países; Estados Brasileiros e suas capitais com respectivos adjetivos pátrios; História dos Estados Brasileiros.
IV – Conhecimentos Específicos: Principais aparelhos de laboratório; Microscopia – noções gerais; Noções Básicas de Meios de Cultura e
Reagentes; Esterilização e desinfecção; Métodos de coloração e bacteriologia; Morfologia bacteriana; Métodos de pesagem, balança de
precisão analítica; Noções básicas de microscopia óptico-microscópio; Vidraçaria e outros materiais de laboratório, reconhecimento, preparo e
utilização; Noções de centrifugação – centralizadores; Filtração; Equilíbrios ácido-básico: noções de pH; Volumetria – preparo de soluções
reagentes e outros meios usados em laboratório; Banho Maria, Estufas-Espectrofotômetro; Uso de água em laboratório – Filtração – Destilação
– Desmineralização – Destilador – Deionizador; Teorias das Diluições – aplicações práticas; Registro de resultados dos trabalhos e relatórios;
Noções básicas sobre tipo sangüíneo; Noções básicas sobre componentes do sangue; Noções gerais sobre as principais técnicas laboratoriais
utilizadas em bioquímica do sangue; Urinálise; Noções sobre a biossegurança em laboratório; Noções gerais sobre as principais técnicas
laboratoriais utilizadas em micro e parasitas. Informática: Windows XP: componentes da área de trabalho, componentes das janelas,
configuração do painel de controle, área de transferência, executando uma aplicação, gerenciamento de arquivos no Windows Explorer,
gerenciamento de pastas no Windows Explorer, gerenciamento de lixeira, formatação e cópias de discos, calculadora, bloco de notas, Paint,
utilização de ajuda, sistema de menus, atalhos e ícones. Word: Atalho e barra de ferramentas, modos de seleção de texto, formatação de
fonte, formatação de parágrafo, inserção de símbolos, figuras, Wordart, arquivos, bordas, marcadores e numeração, tabulação, quebras, textos
em colunas, tabelas, modos de visualização, cabeçalho e rodapé, numeração de páginas, mala direta, verificação ortográfica, localização e
substituição de texto, impressão, modelos.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE, TÉCNICO AGRÍCOLA, ASSISTENTE RURAL E AUXILIAR DE
AGRICULTURA ORGÂNICA
I - Língua Portuguesa: Interpretação de textos de diferentes tipologias textuais – Significação das palavras no contexto – Linguagem e
comunicação: Linguagem verbal e não verbal/ Língua oral e língua escrita/Variação lingüística – Ortografia: regular e irregular – Divisão silábica
– Emprego dos sinais de pontuação no texto – Acentuação gráfica – Concordâncias: nominal e verbal – Emprego de conectivos (pronome,
conjunção e preposição).
II – Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das
equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias;
Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais;
Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica;
Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento,
superfície, massa, capacidade, tempo e volume, Leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
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III – Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e História e Geografia do Estado do Espírito Santo e do Município,
Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. Trabalho em equipe, relações do trabalho, humanização intra-equipes e no
atendimento ao público usuário.
IV – Conhecimento Específico: Praga de soja, milho, trigo e feijão; Calagem adubação; Cultivo de: cana-de-açúcar, milho, arroz, café, soja,
algodão, maracujá, feijão; Produção animal, frangos de corte, poedeira; Bovinocultura de corte e leite; Formação e manejo de pastagem:
Fenação e Ensilagem; Produção, preparo e conservação de sementes e mudas; Conceitos de sementes e mudas; Características das
sementes; Produção de sementes genéticas, básicas e certificadas; Análise do solo; Topografia; Conhecimentos básicos sobre máquinas e
implementos agrícolas; Princípios de irrigação e adubação; Defensivos agrícolas; Empresa rural. Conhecimentos básicos de Informática: Word,
Excel e Windows.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

PROFESSOR DE CIÊNCIAS – PB
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “que” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular) /dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a
cerca/ ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais da Educação: Avaliação da aprendizagem, conceito da Educação, conceito de Metodologia, Concepções de
Educação, Educação e Sociedade, Fundamento de currículos, Metodologia da ação, Noções de Construtivismo, Material didático, Perspectiva
Metodológica, Proposta pedagógica. Fundamentação teórica. O papel da escola. Psicologia do desenvolvimento e da atividade. Sociedade
brasileira e Educação. Os quatro pilares da educação; As dez competências para ensinar, planejamento, projeto político-pedagógico, currículo,
avaliação; Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Fundamental. Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394/96. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Lei n. 8.069.
III - Conhecimentos Específicos: Meio Ambiente: o ar, a água, o solo, os seres vivos, Ecologia; Biologia: Visão geral do Esquema Corporal,
reprodução humana, Citologia, Organização e diversidade dos seres vivos, Evolução; Genética; Saúde: tabagismo, alcoolismo, toxicomanias,
doenças sexualmente transmissíveis; Química: Estrutura Corpuscular da Matéria, Combinação dos elementos/químicos, Classificação dos
elementos químicos, Reações químicas, Estrutura da matéria, Valências, Substâncias puras e misturas de fenômenos físicos e químicos, Peso
atômico molecular, Os ácidos - sais e bases, Ligações químicas, Reações químicas; Física: gravitação: Movimento e Força, Mecânica,
Acústica, Terminologia, Óptica, Eletricidade e magnetismo . Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes e
atendimento ao público usuário.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISÍCA - PB
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular) /dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a
cerca/ ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais da Educação: Avaliação da aprendizagem, conceito da Educação, conceito de Metodologia, Concepções de
Educação, Educação e Sociedade, Fundamento de currículos, Metodologia da ação, Noções de Construtivismo, Material didático, Perspectiva
Metodológica, Proposta pedagógica. Fundamentação teórica. O papel da escola. Psicologia do desenvolvimento e da atividade. Sociedade
brasileira e Educação. Os quatro pilares da educação; As dez competências para ensinar, planejamento, projeto político-pedagógico, currículo,
avaliação; Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Fundamental. Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394/96. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Lei n. 8.069.
III - Conhecimentos Específicos: Biodinâmica da Atividade Física/Movimento Humano (morfologia, fisiologia, biomecânica); Comportamento
da Atividade Física/Movimento Humano (mecanismos e processos de desenvolvimento motriz, aquisição de habilidade motoras); Cultura das
Atividades Físicas/Movimento Humano (jogos, lutas, danças, ginásticas, esportes, lazer e recreação); Equipamento e Materiais (diferentes
equipamentos e materiais e suas possibilidade de utilização na ação pedagógica e técnico científica com as manifestações de Atividade
Física/Movimento Humano); Atividade Física/Movimento Humano e Performance (desempenho e condicionamento humano); Atividade
Física/Movimento Humano Saúde e Qualidade de Vida (aptidão física e aspectos preventivos e Terapêuticos do exercício físico); Abordagens
da Educação Física Escolar (Desenvolvimentista, Críticas, Psicomotora, Construtivista); Motricidade Humana (Lateralidade, Tonicidade,
Orientação Espaço-Temporal, Práxia Global e Fina); Corporeidade (Esquema Corporal, Imagem Corporal e Expressão Corporal);
Cineantropometria (Antropometria); Crescimento e Desenvolvimento Corporal; Primeiros Socorros; Organização de Eventos. Trabalho em
equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes e atendimento ao público usuário.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa

PROFESSOR DE GEOGRAFIA - PB
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
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Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular) /dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a
cerca/ ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais da Educação: Avaliação da aprendizagem, conceito da Educação, conceito de Metodologia, Concepções de
Educação, Educação e Sociedade, Fundamento de currículos, Metodologia da ação, Noções de Construtivismo, Material didático, Perspectiva
Metodológica, Proposta pedagógica. Fundamentação teórica. O papel da escola. Psicologia do desenvolvimento e da atividade. Sociedade
brasileira e Educação. Os quatro pilares da educação; As dez competências para ensinar, planejamento, projeto político-pedagógico, currículo,
avaliação; Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Fundamental. Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394/96. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Lei n. 8.069.
III - Conhecimentos Específicos:. Os aspectos físicos do território brasileiro, seu aproveitamento econômico e o meio ambiente; A
industrialização do Brasil e os desequilíbrios ambientais; A produção do espaço geográfico brasileiro, suas desigualdades e regionalização; A
dinâmica populacional e urbanização brasileira; O contexto econômico e a cultura do estado; A nova ordem mundial e a globalização; As
transformações no leste europeu; Os grandes blocos internacionais de poder e suas áreas de influências; A produção do espaço nos países
desenvolvidos e subdesenvolvidos; Os desafios da conservação ambiental: as interações entre sociedade e natureza; O ensino da Geografia
no Ensino Fundamental e Médio.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

PROFESSOR DE HISTÓRIA - PB
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular) /dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a
cerca/ ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais da Educação:
Avaliação da aprendizagem, conceito da Educação, conceito de Metodologia, Concepções de Educação, Educação e Sociedade, Fundamento
de currículos, Metodologia da ação, Noções de Construtivismo, Material didático, Perspectiva Metodológica, Proposta pedagógica.
Fundamentação teórica. O papel da escola. Psicologia do desenvolvimento e da atividade. Sociedade brasileira e Educação. Os quatro pilares
da educação; As dez competências para ensinar, planejamento, projeto político-pedagógico, currículo, avaliação; Parâmetros Curriculares
Nacionais para Educação Fundamental. Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei n. 8.069.
III - Conhecimentos Específicos: Fazer e construir a História; A América encontrada pelos europeus; Colonização: Dominação, submissão e
resistência; A crise do Sistema Colonial; O Brasil constituindo-se em Estado; O Brasil parece ser o café, e o café não é o Brasil; Anos 20 / As
tensões sociais transformadas em conflitos; O Brasil contemporâneo: O movimento da História História do Estado do Espírito Santo e do
Município de Santa Maria de Jetibá – permanência e mudanças; Estados Nacionais, Imperialismo e Revoluções; Industrialização e
urbanização; A cidade e o campo. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes e atendimento ao público usuário.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

PROFESSOR LIGUA INGLESA - PB
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular) /dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a
cerca/ ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais da Educação: Avaliação da aprendizagem, conceito da Educação, conceito de Metodologia, Concepções de
Educação, Educação e Sociedade, Fundamento de currículos, Metodologia da ação, Noções de Construtivismo, Material didático, Perspectiva
Metodológica, Proposta pedagógica. Fundamentação teórica. O papel da escola. Psicologia do desenvolvimento e da atividade. Sociedade
brasileira e Educação. Os quatro pilares da educação; As dez competências para ensinar, planejamento, projeto político-pedagógico, currículo,
avaliação; Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Fundamental. Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394/96. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Lei n. 8.069. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes e atendimento ao público
usuário.
III - Conhecimentos Específicos: 1 Texto - Reading and Comprehension; General Vocabulary; 2 Grammar; Greetings; Wh – questions
(What?, Who?, Where?, etc.); How much / many?; Possessive Adjectives and Pronouns; Personal Pronouns; Objective Pronouns; Reflexive
Pronouns; Demonstrative Pronouns; Indefinite / Definite Pronouns; Interrogative Pronouns; Relative Pronouns; Verb Tenses; 3 Regular and
Irregular Verbs; Affirmative / Negative / Interrogative Forms; Simple Present Tense; Simple Past Tense; Simple Future; Presente / Past
Continuous; Present / Past Perfect Tenses; Conditional; going to – Future; 4 Modal Auxiliary Verbs; Genitive Case; Degree of Adjectives;
Saying Time; Prepositions; Plural of nouns; Adverbs; Numerals; Quantitatives.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.
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PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – PB
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular) /dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a
cerca/ ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais da Educação: Avaliação da aprendizagem, conceito da Educação, conceito de Metodologia, Concepções de
Educação, Educação e Sociedade, Fundamento de currículos, Metodologia da ação, Noções de Construtivismo, Material didático, Perspectiva
Metodológica, Proposta pedagógica. Fundamentação teórica. O papel da escola. Psicologia do desenvolvimento e da atividade. Sociedade
brasileira e Educação. Os quatro pilares da educação; As dez competências para ensinar, planejamento, projeto político-pedagógico, currículo,
avaliação; Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Fundamental. Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394/96. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Lei n. 8.069.
II- Conhecimentos Específicos: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”;
Prosa/poesia/poema; Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação;
Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua
oral/variação lingüística; Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular) /dificuldades da língua (a fim, afim/ a
par, ao par/acerca, a cerca/ ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da
crase; Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo,
pronome, verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise,
mesóclise e próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal;
Sintaxe de regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e
redundância).
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

PROFESSOR DE MATEMÁTICA - PB
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “que” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e irregular) /dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a
cerca/ ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e redundância).
II - Conhecimentos Gerais da Educação: Avaliação da aprendizagem, conceito da Educação, conceito de Metodologia, Concepções de
Educação, Educação e Sociedade, Fundamento de currículos, Metodologia da ação, Noções de Construtivismo, Material didático, Perspectiva
Metodológica, Proposta pedagógica. Fundamentação teórica. O papel da escola. Psicologia do desenvolvimento e da atividade.Sociedade
brasileira e Educação. Os quatro pilares da educação; As dez competências para ensinar, planejamento, projeto político-pedagógico, currículo,
avaliação; Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Fundamental. Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394/96. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Lei n. 8.069.
III - Conhecimentos Específicos: Sistema de numeração decimal; Operações com números naturais; Divisibilidade; Números racionais
absolutos; Noções de reta, semi-reta e segmento de reta; Circunferência - superfície esférica, esfera; Números inteiros e racionais; Cálculo
literal; Medidas de ângulo; Verificação experimental e demonstração do Teorema a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo;
Equações e inequações do 1º grau; Proporcionalidade; Razões e proporções; Áreas e perímetros - Teorema de Pitágoras, verificação
experimental; Números Irracionais; Fatoração e expressões algébricas; Equações do 2º grau; Noções de estatística; Teorema fundamental da
proporcionalidade; Teorema de Tales; Demonstração do Teorema de Pitágoras; Progressão aritmética; Trigonometria da 1ª volta e funções
circulares; Análise combinatória; Geometria espacial e analítica; Sistemas lineares; Matemática Financeira; Números Complexos; Função
Logarítmica; Função Exponencial; Probabilidade; Função do 1º e 2º Grau; Progressão Geométrica. Trabalho em equipe; relações do trabalho;
humanização intra-equipes e atendimento ao público usuário.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

PROFESSOR – PA
I – Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de natureza literária, técnica e científica – A função do “quê” e do “se”; Significação
das palavras no contexto lingüístico: polissemia/denotação e conotação – Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua
escrita e língua oral/variação lingüística – Funções da Linguagem – Figuras de Linguagem – Ortografia (regular e irregular) – Divisão silábica
(no texto) – Emprego dos sinais de pontuação no texto – Acentuação gráfica – Emprego da crase – Significação dos elementos mórficos das
palavras (sufixo, prefixo e radical) – Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos
associados ao nome e ao verbo) – Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e próclise) – O processo de
coordenação e subordinação (emprego dos conectivos) – Sintaxe de concordância: nominal e verbal – Sintaxe de regência: nominal e verbal.
II - Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro operações;
Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou
terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações.
Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais;
leitura e interpretação de gráficos e tabelas, razão e proporção, regra de três simples e composta, juros simples e composto, equação de
primeiro e segundo graus.

Santa Maria de Jetibá

41

III - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (brasileira), História e Geografia do Brasil, do Município e do Estado do Espírito Santo, Atualidades
Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades; Siglas Nacionais e Internacionais; Países: Capitais, Continentes e Adjetivos Pátrios;
Unidades Monetárias dos Países; Estados Brasileiros e suas capitais com respectivos adjetivos pátrios; História dos Estados Brasileiros. Meio
Ambiente: o ar, a água, o solo, os seres vivos, Ecologia; Genética; Saúde: tabagismo, alcoolismo, toxicomanias, doenças sexualmente
transmissíveis. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes e atendimento ao público usuário.
IV - Conhecimentos Específicos: Reflexões sobre alfabetização; Concepções de linguagem e escrita; Pensamento e Linguagem – Teorias
sobre o desenvolvimento da linguagem (Piaget, Vygotsky e Wallon). A formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância; A
interação social e o desenvolvimento da moralidade; Origem da escrita e sua apropriação pela criança; As relações entre ensino e
aprendizagem na sala de aula; A metodologia nas áreas do conhecimento; A importância do jogo na educação; A língua escrita numa
perspectiva inter-acionista; A leitura infantil e produção de textos; A criança, enquanto ser em transformação; Planejamento, proposta
pedagógica e projetos didáticos; Proposta Pedagógica; Reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da Liberdade; Ação educativa e violência
- O diálogo como minimizador da violência - As diferentes manifestações da violência no dia-a-dia da escola; Avaliação da aprendizagem;
Estatuto da criança e do adolescente; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96); Parâmetros Curriculares do Ensino
Fundamental; Temas transversais em Educação; A construção do conhecimento na escola.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa

PROFESSOR PP – INSPETOR ESCOLAR, ORIENTADOR ESCOLAR E SUPERVISOR ESCOLAR
I - Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais;
Dígrafos; Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos; O Alfabeto português; Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos
básicos; Acentuação tônica; Acentuação gráfica; Os acentos; Aspectos genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As regras
especiais; Hiatos; Ditongos; Formas verbais seguidas de pronomes oblíquos; Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das
palavras; Conceitos básicos; Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos; Sufixos; Composição; Tipos de
Composição; Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classes de palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes
da Oração; Termos Acessórios da Oração e Vocativos; Orações Subordinadas e Coordenadas; Concordância Verbal e Nominal; Regência
Verbal e Nominal; Colocação dos Termos da Oração; Colocação dos pronomes oblíquos e átonos; uso da próclise, uso da ênclise; funções e
emprego do “que” e “se”. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen; O uso da Crase; Emprego dos Sinais de Pontuação;
Interpretação e análise de textos. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem: Figuras de palavras ou tropos, Figuras de pensamento, Figuras de
construção ou sintaxe, Vícios de linguagem.
II - Conhecimentos Educacionais: A Educação na Legislação Brasileira atual; Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8069 de 13/07/90); Processo de Ensino e Aprendizagem;
Relações entre Educação, Escola e Sociedade Bibliografia Pedagogia da Esperança – Paulo Freire – 1a edição. RJ – Editora Paz e Terra
1992; Pedagogia do Oprimido – Paulo Freire – Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro – 18a Edição 1998; Parâmetros Curriculares Nacionais –
Ciclos do Ensino Fundamental e Médio, para a disciplina; Novas Competências para Ensinar – Philippe, Perrenoud – Porto Alegre – Artmed
2000; Planejamento do Ensino numa Perspectiva Crítica da Educação. In: Repensando a Didática – Antonia Osima Lopes, 4a ed., Campinas,
Papirus 1990.
III - Conhecimentos Específicos: Reflexões sobre alfabetização; Concepções de linguagem e escrita; Pensamento e Linguagem- Teorias
sobre o desenvolvimento da linguagem (Piaget, Vygotsky e Wallon). A formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância; A
interação social e o desenvolvimento da moralidade; Origem da escrita e sua a propiação pela criança; As relações entre ensino e
aprendizagem na sala de aula; a metodologia nas áreas do conhecimento: A importância do jogo na educação; A língua escrita enquanto ser
em transformação; Planejamento, proposta pedagógica e projetos didáticos; Proposta Pedagógica e projetos didáticos; Proposta Pedagógica;
Reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da Liberdade; ação educativa e violência - O diálogo como minimizador da violência- As
diferentes manifestação da violência no dia-a-dia da escola; Avaliação da aprendizagem; Estatuto da criança e do adolescentes; Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96); Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental; Temas transversais em Educação;
A construção do conhecimento na escola. Lei 11.114/2005, e 16/05/05 (obrigatoriedade do ensino ao seis anos de idade) Transferência
FUNDEF x FUNDEB. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes e atendimento ao público usuário.
Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicas e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao programa.

TURISMÓLOGO
I - Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do “se”; Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia(regular e irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/
ao invés, em vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbal/período simples: termos associados ao nome e ao verbal); Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e
próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de
regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto(ambigüidade e redundância);
II - Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades. História e Geografia do Brasil, do
Estado do Espírito Santo e do Município e a Cultura Pomerana.
III – Conhecimentos Específicos: O Marketing na atividade turística: esquema conceitual: O enfoque de marketing na comercialização do
turismo; Diferenças entre o marketing turístico e o marketing dos produtos físicos; Formulação e execução do plano de marketing turístico.
Introdução à promoção turística: Publicidade, Promoção de Vendas e Relações Públicas; Características operacionais da publicidade e a
promoção de vendas; A mala direta como instrumento da promoção de venda. Espaço, Lugar e Percepção; O turismo dos deslocamentos
virtuais. Patrimônio e Cultura; O patrimônio da humanidade; Planejamento; Políticas e planejamento do turismo no Brasil; Turismo como
disciplina no pensamento Nacional; Início e evolução da pesquisa turística; Natureza disciplinar, temática e metodológica da pesquisa turística;
Turismo, meio ambiente e impactos espaciais; Turismo ou meio ambiente: uma falsa oposição? Turismo em áreas protegidas; As trilhas
interpretativas da natureza e o ecoturismo; Impactos socioculturais do turismo; Turismo e cultura: um estudo as modificações culturais no
município de Soure em decorrência da exploração do turismo ecológico. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes
e atendimento ao público usuário. Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, etc.
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Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação ou seja o candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao
programa.
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